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موجز تنفيذي 
يتضمـن الدليـل التفصيلـي لتنفيـذ إعـــالن األمــم املتحــدة بشــأن األلفيــة عرضــا عامــا 
متكـامال وشـامال للحالـة الراهنـة. وهـو جيمـــل اســتراتيجيات عمــل حمتملــة ترمــي إىل حتقيــق 
األهداف وااللتزامات اليت وضعها ١٤٧ رئيساً من رؤساء الدول واحلكومـات، ومـا جمموعـه 

١٨٩ دولة عضو، اعتمدوا إعالن األلفية. 
ويتنـاول التقريـر بصـورة كاملـة كـل هـدف والـتزام يـرد يف إعـالن األلفيـــة، ويقــترح 
ـــدم معلومــات عــن �أفضــل املمارســات�. وهــو يعتمــد علــى أعمــال  السـبل الـيت تتبـع ويق
احلكومات، ومنظومة األمم املتحدة بأكملـها، مبـا يف ذلـك مؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة 
ـــات الدوليــة، واملنظمــات اإلقليميــة،  التجـارة العامليـة، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، واملنظم

واتمع املدين. 
ـــزع الســالح�، يجمــل التقريــر التدابــري الــيت  ويف الفـرع الثـاين �السـالم واألمـن ون

ستساعد على تعزيز أمن البشر، مبا يف ذلك ما يلي:  
تعزيز سيادة القانون واختاذ إجراءات ضد اجلرمية عرب الوطنية: فاتمع الدويل، مبـا يف  �
ذلك األمم املتحدة، سـيواصل تقـدمي املسـاعدة للـدول يف التصديـق علـى املعـاهدات، 
وتنسيق قوانينها احملليـة مـع االلتزامـات الدوليـة، وتوسـيع نطـاق واليـة حمكمـة العـدل 

الدولية، وتعزيز سرعة بدء نفاذ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ 
اختـاذ إجـراءات عندمـا تفشـل سـيادة القـانون: فكثـريًا مـا جيـد اتمـــع الــدويل نفســه  �
يتحمل مسؤوليات تتراوح ما بني منـع نشـوب صـراع عنيـف ونشـر عمليـات حلفـظ 
السالم ومهام لبنـاء السـالم، وهـو يعمـل يف كثـري مـن األحيـان مـع منظمـات إقليميـة 

كشركاء. وتتطلب هذه التحديات اختاذ إجراءات من أجل ما يلي:  
االسـتعاضة عـن ثقافـة رد الفعـل بثقافـة املنـع، كمـــا ينعكــس ذلــك يف اختــاذ  (أ)
تدابري ترمي إىل حتديد الصراع املسلح تشمل رقابة وقائية على األسلحة ووسم وتتبع  �مـاس 

الدم�؛ 
اسـتكمال اإلصالحـات اإلداريـة الكبـرية الـيت جتـرى يف جمـــال أنشــطة حفــظ  (ب)
السالم اليت تضطلع ا األمم املتحدة، واليت تشمل شغل وظـائف جديـدة وتطويـر قـدرة علـى 

النشر خالل ٣٠ إىل ٩٠ يوماً؛ 
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دعم جهود بناء السالم على أرض الواقع وتعزيز التنسيق بـني مجيـع اجلـهات  (ج)
الفاعلـة املشـتركة يف نـزع السـالح وتســـريح اجلنــود وإعــادة اإلدمــاج، مــع تقــدمي املســاعدة 

القطاعية وتعزز املصاحلة اليت يتطلبها إحالل السالم املستدام؛ 
إصالح اجلزاءات: على الرغم من أن اجلـزاءات قـد تكـون أدوات هامـة يف إجـراءات  �
جملس األمن، جيب مواصلة إحراز تقدم جلعـل اجلـزاءات �موجهـة�، وكفالـة جعلـها 

أكثر فاعلية وزيادة تقليل أثرها على املدنيني؛ 
ويف النهايـة، إحـراز تقـدم يف نـزع السـالح يف مجيـــع اــاالت، مبــا يف ذلــك أســلحة  �
الدمـار الشـامل، واأللغـام األرضيـة، واألسـلحة الصغـرية: وتشـمل اخلطـــوات القادمــة 
ـــر آليــات إقليميــة لتحديــد وتقصــي  تنفيـذ االتفاقيـات املوجـودة، والعمـل علـى تطوي
ووقف االجتار غري املشروع باألسلحة، ودعم جهود الدعوة الـيت يضطلـع ـا اتمـع 

املدين. 
الفرع الثالث، التنمية والقضاء علـى الفقـر: �األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة�، يركـز 
على التنمية املسـتدامة عـن طريـق القضـاء علـى الفقـر، مـع التشـديد علـى أمهيـة ختفيـض عـدد 
األشـخاص الذيـن يعيشـون حاليـاً علـى دوالر واحـد يوميـاً أو أقـل إىل النصـف. ويتطلـــب أي 
جهد لتحقيق التنميـة املسـتدامة بـذل جـهد متضـافر لتخفيـض حـدة الفقـر، مبـا يف ذلـك إجيـاد 
حلـول للجـوع وسـوء التغذيـة واملـرض. ومـن أجـل إحـراز تقـدم يف هـذا املضمـــار، ســتحتاج 
البلدان النامية إىل االلتزام السياسي واملايل من شركائها من البلدان األغىن. وينبغي أن يواصـل 

اتمع الدويل العمل على جبهات عديدة من أجل بلوغ هذه األهداف:  
نظـرًا ألن جائحـة فـــريوس نقــص املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب  �
(اإليدز) وغريها من األمراض تؤثر تأثريًا مدمـرًا علـى كـل جـهد النتشـال النـاس مـن 
الفقر، يشكل صندوق اإليـدز والصحـة العـاملي مـن مث محلـة لتحسـني الصحـة وجـزءًا 

من استراتيجية أساسية لتحقيق التنمية املستدامة؛  
ونظرًا ألن مجيع املسائل احمليطة بالفقر مترابطة وتتطلب حلوالً شاملة لعدة قطاعـات،  �
ميكن أن يكون من شأن اختاذ تدابـري مثـل برامـج �الوجبـات املدرسـية� و�حصـص 
اإلعاشة املـنـزلية� فوائد متعددة تتجاوز املسـاعدة التغذويـة. ويوفّـر التعليـم املـهارات 
ــة  الـيت ميكـن أن تنتشـل األسـر مـن الفقـر املدقـع وتصـون صحـة اتمـع احمللـي. وبصف
خاصة، حينما ييسر اتمع متكني املـرأة مـن خـالل التعليـم، فليـس هنـاك مـا يضـارع 
ذلك من حيث األثر الذي يترتب من جراء هذا يف ايـة املطـاف علـى حياـا وحيـاة 

أسرا اليومية؛ 
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ـــة حامســة إال أــا جيــب أن تســتكمل  وتتسـم املبـادرات الـيت تركـز علـى البشـر بأمهي �
بسياسات وطنية سليمة، مثل برامج اإلنفاق االجتمـاعي املسـؤولة فضـالً عـن إدخـال 
حتسـينات يف احلكـم واهليـاكل األساسـية وبنـاء املؤسســـات، مثــل املؤسســات املعنيــة 

بتأمني حقوق امللكية للفقراء؛ 
ـــا يتعلــق باملســاعدة اإلمنائيــة  جيـب أن تتقيـد الـدول األغـىن بـالوعود الـيت قطعتـها فيم �
الرمسيـة، وإمكانيـة الوصـول التجـاري، والقـدرة علـــى حتمــل الديــون، وهــي مجيعــها 
مسائل تتسم باألمهيـة علـى جـدول أعمـال املؤمتـر الـدويل القـادم املعـين بـالتمويل مـن 

أجل التنمية؛ 
وبالنسبة ألقل البلدان منوًا البالغ عددها ٤٩ بلـدًا، تتمثـل اخلطـوات القادمـة يف تنفيـذ  �
نسخة عاملية من برنـامج التجـارة األورويب �كـل شـيء مـا عـدا األسـلحة�؛ وزيـادة 
ـــرية املثقلــة  املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة؛ والتنفيـذ الكـامل للمبـادرة املعـززة للبلـدان الفق

بالدين ونشدان اختاذ تدابري لتعزيز إلغاء الدين الثنائي الرمسي؛  
تعـاين البلـدان غـري السـاحلية والبلـدان اجلزريـة الصغـرية الناميـــة مــن حــاالت ضعــف  �
خاصة يلزم معاجلتها عن طريق تقدمي الدعم لإلطار العاملي للتعاون يف العبور – النقـل 
بني البلدان النامية غري الساحلية وبلدان العبـور الناميـة وجمموعـة املـاحنني وعـن طريـق 

تنفيذ برنامج العمل للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية؛  
وأخـريًا، سـتتخذ فرقـــة العمــل املعنيــة بتكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت، الــيت  �

ستجتمع يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، خطوات للبدء يف هدم احلاجز الرقمي. 
ـــر املدمــر لتغــري مناخنــا علــى  والفـرع الرابـع، �محايـة بيئتنـا املشـتركة�، يصـف األث
األرض وبالتايل ضرورة اختاذ ج يتسـم بـالتيقظ ضمانـا للحفـظ واإلدارة. وقـد حـان الوقـت 
لعكـس اجتـاه األضـرار البيئيـة املـتزايدة الـيت حتـدث نتيجـــة االحــترار العــاملي وإزالــة الغابــات، 
والفتك بكائنات التنوع األحيائي، وتآكل التربة والتصحـر، واخنفـاض منسـوب امليـاه اجلوفيـة 

وزيادة الكوارث الطبيعية. وتشمل اإلجراءات الضرورية ما يلي: 
استكمال التصديق على بروتوكول كيوتو بوصفه اخلطوة الرئيسية القادمـة حنـو احلـد  �

من انبعاثات غازات االحتباس احلراري؛ 
تعزيز التعاون والتنسيق بشأن املسـائل املتصلـة بـاألحراج فيمـا بـني املنظمـات الدوليـة  �

واإلقليمية ذات الصلة، فضالً عن الشركاء من القطاعني العام واخلاص؛ 
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تنفيـذ اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلــدان  �

اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وبشكل خاص يف أفريقيا؛ 
دعم املبادرات اليت ترمي إىل اإلدارة السليمة بيئيا للمياه؛  �

اعتماد إستراتيجيات لتقليل أثر الكوارث الطبيعية؛  �
احترام مبادئ الكرامة اإلنسانية مع استمرار البحوث بشأن اجلينوم البشري.  �

والفـرع اخلـامس، �حقـوق اإلنسـان والدميقراطيـة واحلكـــم الرشــيد�، يؤكــد مــن 
جديد أن حقوق اإلنسان األساسية هي أساس الكرامة البشرية وجيب محايتها. وهو يبـني قـوة 
ـــد ضــرورة العمــل  الدميقراطيـة مـن أجـل إحـداث التغيـري ومتكـني املواطنـني، ويؤكـد مـن جدي
بصورة مجاعية مـن أجـل زيـادة مشـول العمليـات السياسـية، مـع املشـاركة السياسـية األصيلـة. 

وتشمل االستراتيجيات الرامية إىل إحراز تقدم يف هذا اال ما يلي: 
تعزيز مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية؛  �

دعم التطبيق العملي للنهج القائم على أساس احلقوق فيما يتعلق بالتنمية؛  �
تقدمي املساعدة االنتخابيـة للمسـاعدة علـى توطيـد الدميقراطيـات اجلديـدة واملسـتعادة  �

والعمل من أجل تنفيذ املبادئ الدميقراطية عن طريق برامج اإلصالح املؤسسي.  
تشـجيع زيـادة التصديـق علـى اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـــد املــرأة  �

وإنفاذ هذه االتفاقية؛ 
العمل من أجل محاية حقوق املهاجرين وأسرهم؛  �

املساعدة على ضمان حرية وسائط اإلعالم واستقالهلا.  �
والفـرع السـادس، �محايـة املسـتضعفني�؛ يركـز علـى الفئـات، وبصفـة خاصـة املــرأة 
والطفل، اليت تعاين عنوة من حاالت الرتوح واإلساءات بسبب طوارئ إنسـانية معقـدة. وقـد 
ـــات معرضــة للمخــاطر للغايــة، ويلــزم أن حيــترم كــل مــن  تـرك تغـري طـابع احلـرب هـذه الفئ
القطاعـات الرمسيـة وغـري الرمسيـة القوانـني واألطـر الدوليـــة الوفــرية املوجــودة لكفالــة احلمايــة 
للمدنيني والالجئني واملشردين داخلياً. وحيدد التقرير التدابري العملية اليت ميكـن اختاذهـا لتوفـري 
احلماية للمدنيني، مبا يف ذلـك عـن طريـق املقاضـاة علـى ارتكـاب انتـهاكات للقـانون اجلنـائي 
ـــة  الـدويل، واحلصـول علـى إمكانيـة الوصـول إىل السـكان املسـتضعفني، وفصـل العنـاصر املدني

واملسلحة يف حاالت الرتوح االضطراري. ومن بني اخلطوات األساسية القادمة ما يلي: 
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تعزيز ثقافة احلماية عن طريق استخدام القانون اجلنائي الدويل بصورة متواصلة؛  �
توفري احلماية لالجئني وللمشردين داخلياً ومواصلة نشـر املعايـري الدوليـة مثـل املبـادئ  �

التوجيهية املعنية بالرتوح الداخلي؛ 
دعم اجلهود الوطنية املبذولة لتنفيذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل وبروتوكوليـها االختيـاريني  �

تنفيذًا تاماً، وتقدمي املساعدة اخلاصة لوقف استخدام األطفال كجنود؛ 
والفـرع الســـابع، �تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة ألفريقيــا�، يعــاجل التحديــات الــيت 
يفرضـها الفقـر املدقـع، وأعبـاء الديـن املدمـرة، واملـرض، والصـراع، وفتـور االهتمـــام الــدويل. 
وبعـض هـذه املشـاكل عامـة بالنسـبة للبلـدان الناميـة، إال أن أفريقيـا تعـاين بصـورة خاصـة مــن 
ميشها يف عملية العوملة. وقد ازداد تضاؤل حصة أفريقيا يف التجارة واالستثمار واإلجنـازات 
يف التكنولوجيا على مدى العقد املاضي. إال أن القادة األفارقة حشدوا الدعـم احمللـي والـدويل 

لطائفة من املبادرات واالستراتيجيات الرامية إىل إحراز تقدم يف ااالت التالية: 
دعم مبادرة أفريقيا اجلديدة حيث أا تؤثر على مجيع القطاعات؛  �

تعزيز احلكم الدميقراطي؛  �
زيادة بناء قدرة على حفظ السالم، بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية؛  �

العمـل مـن أجـل حتقيـق التنميـة املسـتدامة وذلـك عـن طريـق زيـادة املسـاعدة اإلمنائيـــة  �
الرمسية، وتعزيز تدفقات رأس املال اخلاص وبناء القدرات من أجل التجارة؛ 

تشكيل شراكات استجابة إلعالن قمة أبوجا من أجل مكافحة فـريوس نقـص املناعـة  �
البشرية/اإليدز. 

والفرع الثامن، �تعزيز األمـم املتحـدة�، يؤكـد أن جتديـد قـدرة املنظمـة علـى توفـري 
مكان إلجراء حوار أصيل والعمل كعامل حفاز الختاذ إجراءات فعالة يستلزم حتسني التنسـيق 
فيمـا بـني أجـهزا الرئيســـية وتعزيــز الشــراكات مــع املنظمــات متعــددة األطــراف األخــرى 

واتمع املدين. وهلذه األغراض، تشمل اإلصالحات الرئيسية ما يلي: 
ـــه علــى املــوارد الــيت  كفالـة أن حتصـل املنظمـة، يف حينـه وعلـى أسـاس ميكـن التنبـؤ ب �

حتتاجها لالضطالع بوالياا؛ 
مواصلة اعتماد أفضل املمارسات اإلدارية الداخلية؛  �

إيالء اهتمام خاص لسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا؛  �
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بناء عالقة أقوى فيما بني األمـم املتحـدة ومؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة  �
العاملية عن طريق اللجنة االستشارية للتنسيق؛ 

تعميق العالقة مع االحتاد الربملـاين الـدويل واالشـتراك مـع القطـاع اخلـاص واملنظمـات 
غـري احلكوميـة وبقيـة اتمـع املـدين عـن طريـــق مؤسســة األمــم املتحــدة للشــراكات 

الدولية وامليثاق العاملي. 
وخيتتم الدليل التفصيلي بإشـارة إىل أنـه سـيجري تقـدمي تقـارير سـنوية وتقريـر شـامل 
كـل مخـس سـنوات بشـأن التقـدم احملـرز أو غـري احملـرز يف بلـوغ هـذه األهـداف. وجيـب علــى 
أسـرة الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـــدة كلــها واملنظمــات الدوليــة والصنــاديق والوكــاالت 
والـربامج والقطـاع اخلـاص واتمـع املـدين أن توحـــد صفوفــها مــن أجــل حتقيــق االلتزامــات 

السامية اسدة يف إعالن األلفية. فالنجاح يتطلب التضامن. 
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مقدمة   أوال -
إن إعالن األمم املتحدة بشـأن األلفيـة (قـرار اجلمعيـة  - ١
العامة ٢/٥٥)، الذي اعتمدته مجيع الدول األعضـاء يف األمـم 
املتحدة وعددها ١٨٩ دولـة (مثَّـل ١٤٧ منـها رئيـس دولتـها 
أو حكومتــها مباشــرة) يف ٨ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٠، جيســـد 
عددا كبريا من االلتزامات احملددة اليت ترمي إىل حتسني مصـري 

البشرية يف القرن اجلديد. 
ويف الفقـرة ١٨ مـن قــرار اجلمعيــة العامــة ١٦٢/٥٥  - ٢
بشأن متابعة نتـائج مؤمتـر قمـة األلفيـة، طلبـت اجلمعيـة العامـة 
إىلَّ أن أعـد�دليـال تفصيليـا� حيــدد بــالتفصيل كيفيــة إمكــان 

الوفاء ذه االلتزامات. وهذا هو الغرض من التقرير احلايل. 
ومن احلقائق اليت تكاد تكون بديهية أن املشاكل اليت  - ٣
تصادفـها اإلنسـانية مترابطـة ترابطـا وثيقـــا، وأن كــل مشــكلة 
منها تنحو إىل تعقيد حل مشكلة أخـرى أو أكـثر. ومثـة مثـال 
ـــة إىل  واضـح علـى ذلـك هـو اجتـاه الصـراع واألمـراض املتوطن
التفشــي يف املنــاطق الــيت يكــون الســكان فيــها فقــراء وغـــري 
متعلمـني، لكنـهما يكبحـان بقـــوة، بدورمهــا، التعليــم والنمــو 
االقتصادي. وهذه املالحظـة ال تـربر االزاميـة. بـل هـي تبـني 
بــاألحرى األمهيــة احليويــة الختــاذ ــج شــــامل واســـتراتيجية 

منسقة، ومعاجلة الكثري من املشاكل معا عرب جبهة واسعة. 
ـــن قمــة وإعــالن األمــم  وهـذا هـو بـالضبط اهلـدف م - ٤
املتحـدة بشـأن األلفيـة. وبنـاء علـــى ذلــك، ال يــدرس التقريــر 
احلايل كل التزام مـن االلتزامـات الـواردة يف إعـالن األلفيـة يف 
حد ذاته فحسب وإمنا ينظر أيضا يف كيفية تفاعلها معا. وهـو 
يسعى إىل تسليط الضوء على املسائل الشاملة لعدة قطاعـات، 
حيث ميكن أن يؤدي اختاذ ـج منسـق إىل نتـائج أكـثر بكثـري 

من جمموع أجزائه. 

ولن تتحقق اسـتراتيجية منسـقة دون حتسـني التنسـيق  - ٥
فيما بني املؤسسات والوكاالت الدولية، مبـا يف ذلـك الداخلـة 
منـها يف منظومـة األمـم املتحـدة. وجيـب أيضـــا أن يعبــئ هــذا 
اجلـهد طاقـات مجيـع اجلـــهات الفاعلــة، مبــا يف ذلــك بصــورة 
خاصة القطاع اخلاص، واملؤسسـات اخلرييـة، واملنظمـات غـري 
ــــة، وغريهـــا مـــن  احلكومــة، واملؤسســات األكادمييــة والثقافي

أعضاء اتمع املدين. 
ومعظـم األهـداف الـيت حددهـا إعـالن األلفيـة ليســـت  - ٦
ـــيت عقــدت يف  جديـدة. فـهي مسـتمدة مـن املؤمتـرات العامليـة ال
التسعينيات ومن جمموعة من القواعد والقوانـني الدوليـة الـيت مت 
تدوينها على مدى نصف القرن املـاضي. وعـالوة علـى ذلـك، 
ـــت واعتمــدت  يبـني هـذا التقريـر أن الـدول األعضـاء قـد وضع
رمسيـا معظـــم خطــط العمــل الالزمــة بــالفعل، أحيانــا منفــردة 
وأحيانا باالشتراك معا، يف إطار منظمات دولية ويف مؤمترات. 
وبناء على ذلك فـإن مـا يلـزم ليـس إجـراء املزيـد مـن  - ٧
الدراسـات التقنيـة أو دراسـات اجلـدوى. وإمنـا يلـزم أن تبـدي 
الـدول اإلرادة السياسـية لالضطـالع بااللتزامـات الـيت قدمـــت 

فعال ولتنفيذ االستراتيجيات اليت صيغت بالفعل. 
وســـيتطلب هـــذا اختـــــاذ قــــرارات صعبــــة وإجــــراء  - ٨
إصالحـات شـجاعة يف مجيـع الـدول ومجيـع جمـاالت السياســة 
العامــة، ويــتراوح ذلــك مــن إجــراء ختفيضــات يف اســـتهالك 
الطاقة وانبعاثات الكربون، وتوفري القـوات واألفـراد اآلخريـن 
للقيـام بعمليـات حفـــظ ســالم حمفوفــة باملخــاطر، واســتيعاب 
الالجئني ومراقبة الصادرات من األسلحة، إىل زيـادة الشـفافية 
واحلكم الرشيد القائم علـى املسـاءلة وإعـادة ختصيـص املـوارد 
العامة من أجل املشاريع اليت تفيـد الفئـات املعـوزة يف اتمـع، 

مقابل الفئات األكثر نفوذا. 
ـــن يتســىن بلــوغ أي هــدف مــن األهــداف  بـل إنـه ل - ٩
اإلمنائية لأللفية ما مل تتوافر موارد إضافية كبرية. وجيـب إجيـاد 
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الكثري من هذه املوارد داخل البلدان اليت سـتنفق فيـها، إال أنـه 
يقع على عاتق البلدان األوفر حظا التزام خاص بكفالـة إتاحـة 

فرصة حقيقية للبلدان األقل حظا من أجل حتسني مصريها. 
ويف إعــالن األلفيــة، أكــدت البلــدان الصناعيــة مـــرة  - ١٠
أخرى االلتزامات اليت قطعتها منذ أمد بعيد بزيـادة مسـتويات 
املساعدة اإلمنائيــة إىل حـد كبـري، وتقـدمي إعفـاء أسـخى كثـريا 
من الدين، وإتاحة إمكانية وصول الصادرات من أقـل البلـدان 
منـوا دون فـرض رسـوم أو حصـص عليـــها. وجيــب أن تــدرك 
البلدان اليت تتقاعس عن الوفـاء ـذه االلتزامـات أـا تتقـاعس 
أيضـا يف مسـؤوليتها، الـيت اعـــترفت ــا رمسيــا بشــأن �دعــم 
مبـادئ الكرامـة اإلنســـانية واملســاواة والعــدل علــى املســتوى 

العاملي� (انظر قرار اجلمعية العامة ٢/٥٥، الفقرة ٢). 
ولقـد خـرج اتمـع الــدويل لتــوه مــن حقبــة الــتزام.  - ١١
وجيـب اآلن أن يدخـل حقبـة التنفيـذ، الـيت يعـىبء فيـــها اإلرادة 

 واملوارد الالزمة للوفاء بالوعود املقطوعة. 
ثانيا -السالم واألمن ونزع السالح 

جاء مطلع األلفية بتحديات جديـدة وفـرص جديـدة،  - ١٢
ال سـيما يف ميـدان السـالم واألمـن. فحـروب اليـوم تعــترك يف 
 معظمـها داخـل الـدول وإن كـان بعـض الصراعـات قـــد مــس
بلدانـا جمـاورة ، جـاعال آثـاره املزعزعـة متتـد إليـها. وقـد أخــذ 
جمموع عدد الصراعات املسلحة ينخفض اآلن وطرأت زيـادة 
كبرية يف عدد اتفاقات السالم وعمليات حفـظ السـالم وغـري 
ذلك من أنواع جهود صنع السالم اليت يبذهلا اتمع الـدويل. 
إال أن املدنيــني أصبحــوا أكــــثر ضعفـــا؛ وتســـتهدف النســـاء 
ـــن عمــد، ويف بعــض  واألطفـال وموظفـو اإلغاثـة اإلنسـانية ع
احلــاالت يســتخدم التشــويه واالغتصــاب كــــأداتني للـــترويع 
والسيطرة. وقد دفعت هذه احلالة اتمع الـدويل إىل أن يعـاجل 

هذه األخطار اليت دد أمن البشر. 

ويــتزايد اإلقــرار مببــدأ األمــن الــذي يشــــكل البشـــر  - ١٣
حمـوره، مـع احلاجـة إىل محايـة األفـراد واتمعـــات احملليــة مــن 
العنف. ويتوقف أمن البشر أوال على التطبيــق الفعـال للقـانون 
والنظام، ويتطلب ذلك بدوره التقيـد بشـدة بسـيادة القـانون. 
ويتطلـب االلـتزام بـأمن البشـر أيضـا تعزيـز التعـاون الــدويل يف 
منـع الصراعـات، وتعزيـز القـدرات علـى مســـاعدة البلــدان يف 
بناء السالم وحفظه وإعادته. وهناك مطلب آخــر لكفالـة أمـن 
البشـر هـو نـــزع الســالح، الــذي يشــمل بــذل جــهد متســق 
ومتضـافر مـن جـانب اجلميـع. وميكـــن إلحــراز تقــدم هنــا أن 
يؤدي إىل تقليل التهديدات العاملية وإنقـاذ املـوارد احليويـة مـن 

 أجل الرفاه االجتماعي واالقتصادي معا. 
سيادة القانون على الصعيد الدويل  ألف -

اهلدف: تعزيز سيادة القانون على الصعيد الــدويل 
واالمتثــال حملكمــة العـــدل الدوليـــة وميثـــاق األمـــم 
ــــــذ الــــــدول األطــــــراف  املتحـــــدة، وكفالـــــة تنفي
للمعـــاهدات يف جمـــاالت مثـــل احلـــد مـــن التســـلح 
ونزع السالح والقــانون اإلنســاين الــدويل وقــانون 
حقوق اإلنسان، ودعوة مجيع الـــدول إىل النظــر يف 
توقيـــع نظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة 

الدولية والتصديق عليه(١). 
ـــم املتحــدة وغــريه مــن مصــادر  وقـد هيـأ ميثـاق األم - ١٤
القـانون الـدويل الظـروف الـــيت ميكــن يف ظلــها صــون العــدل 
ـــن املعــاهدات. ويتســع نطــاق  واحـترام االلتزامـات الناشـئة ع
قبول سيادة القـانون علـى الصعيـد الـدويل، ويـتزايد اسـتخدام 

الدول للمعاهدات لتنظيم عالقاا. 
وجيـري يف ايـة املطـــاف إنفــاذ ســيادة القــانون عــن  - ١٥
طريـق تطبيـــق املبــادئ الدميقراطيــة ومعايــري حقــوق اإلنســان 
واملعايري اإلنسانية الدولية. وتقع علـى عـاتق الدولـة املسـؤولية 
الرئيسية عن ضمان محاية الفرد ورفاهه. ويف حــني أن هيـاكل 
مثـل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة واحملـاكم اجلنائيـة الدوليـة تتســـم 
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بأمهية حامسة يف حتدي �ثقافة اإلفـالت مـن العقـاب� وذلـك 
بردعها ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسـان يف املسـتقبل ومـن 
مث كوـا آليـات منـع، ال بديـل عـن اختـاذ إجـراء رمسـي حمـــدد 

لكفالة مثول من ينتهكون القانون الدويل أمام العدالة. 
واعتبـارا مـن ١ آب/أغسـطس ٢٠٠١، كـان األمـــني  - ١٦
العام وديعا ألكثر مـن ٥٠٠ صـك متعـدد األطـراف رئيسـي، 
منها ٤٢٩ صكا دخلت حيز النفاذ. وتشكل هذه املعـاهدات 
إطارا شامال للمعايري القانونية الـيت تنظـم سـلوك الـدول وهـي 
تؤثر تأثريا عريضا على حياة األفـراد واتمعـات احملليـة. فـهي 
تغطـي طائفـة عريضـة مـــن التفــاعالت البشــرية، مــن حقــوق 
اإلنسان إىل اســتخدام الفضـاء اخلـارجي. وشـن األمـني العـام، 
مـن أجـل قمـة األلفيـة، محلـة لتعزيـز التوقيـــع والتصديــق علــى 
طائفـة عريضـة مـن املعـاهدات، مـع التشـــديد بصــورة خاصــة 
على جمموعة من ٢٥ معاهدة أساسية متثل األهـداف الرئيسـية 
لألمـم املتحـدة. وقـد وقـع مـــا جمموعــه ٨٤ وفــدا (٥٩ علــى 
ـــة أو احلكومــة علــى ٤٠ اتفاقــا متعــدد  مسـتوى رئيـس الدول
األطـــراف مودعـــا لـــدى األمـــني العـــام) أو أودع صكـــــوك 
التصديــق أو االنضمــام إليــها. وخــالل مؤمتــر القمــــة الـــذي 
اسـتغرق ثالثـة أيـام، وقعـت ١٨٧ دولـة علـى هـذه الصكـــوك 
وصدقت ٨٧ دولة عليها أو انضمت إليها. وسـيجري تكـرار 
هذا احلدث سنويا. وسيعقد حدث املعاهدات يف العام احلـايل 
يف الفترة من ١٩ أيلـول/سـبتمرب إىل ٥ تشـرين األول/أكتوبـر 
٢٠٠١. وهو معنون �التركيز يف عام ٢٠٠١: حقـوق املـرأة 
والطفـل�، وسـيتصادف مـع دورة اجلمعيـة العامـة االســـتثنائية 

املعنية بالطفل وافتتاح اجلمعية العامة. 
ـــة  وجيــري االضطــالع مببــادرات هامــة لتحــدي ثقاف - ١٧
اإلفـالت مـن العقـاب املشـار إليـها أعـاله. ومت تصميـم حمــاكم 
من خليط من موظفني وطنيـني ودوليـني، تعتمـد علـى الواليـة 
القانونية الوطنية والدولية، من أجل كمبوديا وسرياليون. وإذا 
جنحت، فقد تبشر باألخذ بنهج جديد للقضاء علـى اإلفـالت 

من العقاب يف البلدان اليت ارتكبت فيها إبادة مجاعية وجرائـم 
ضـد اإلنسـانية وجرائـم حـرب. ولـن تـؤدي هـذه اآلليــات إىل 
حل قضايا راهنة فحسب وإمنا ستخلف أيضا إطارا دائما مـن 
القضاة واحملامني واملوظفني القانونيني املدربني يف البلـد املعـين، 
وستساعد على ادماج معايري العدل الدولية يف النظم القانونيـة 

الوطنية. 
ويف ١٩ آب/أغســـطس ٢٠٠١، صـــــدق ٣٧ بلــــدا  - ١٨
علـى نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، الــذي 
يقضــي، ألول مــرة، بإنشــاء حمكمــة دائمــة حملاكمــة األفـــراد 
املتـهمني بارتكـاب اإلبـادة اجلماعيـة وجرائـم احلـرب وجرائــم 
ضد اإلنسانية. ويلزم سـتون تصديقـا قبـل أن تدخـل املعـاهدة 
حـيز النفـاذ. وتبشـر خطـى التصديـق واالنضمـــام بــأن النظــام 
األساسـي سـيدخل حـيز النفـاذ مبكـــرا، ممــا سيشــكل خطــوة 
عمالقة إىل األمــام يف مسـرية حقـوق اإلنسـان العامليـة وسـيادة 

القانون. 
ومن أجل كفالة امتثال قوات األمم املتحـدة للقـانون  - ١٩
اإلنساين الدويل، صدرت يف عـام ١٩٩٩ نشـرة لألمـني العـام 
ـــدويل.  بشـأن تقيـد قـوات األمـم املتحـدة بالقـانون اإلنسـاين ال
وهذا التدبري ملزم جلميـع أفـراد عمليـات السـالم الـيت تضطلـع 
ا األمم املتحدة ومت توزيعه على مجيع بعثات حفـظ السـالم، 
ممــا يشــري إىل االعــتراف الرمســي بانطبــاق القــانون اإلنســـاين 
الـدويل علـى عمليـات األمـم املتحـدة للسـالم. وهـــو ســينطبق 
على حاالت الصراع املسـلح الـيت تقـوم قـوات األمـم املتحـدة 

بدور نشط فيها. 
ـــدم يف  ٢٠ - وتشـمل االسـتراتيجيات الراميـة إىل إحـراز تق

هذا اال ما يلي: 
دعـم الـدول يف وضـع أطـر قانونيـــة حمليــة تتســق مــع  �

قواعد ومعايري حقوق اإلنسان الدولية؛ 
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ــيت  إتاحـة املسـاعدة التقنيـة الدوليـة ملسـاعدة البلـدان ال �
تود تنسيق قوانينها احمللية مع االلتزامات الدولية؛ 

تشـجيع الـدول علـى املشـاركة يف حـدث املعـــاهدات  �
�التركـيز يف عـام ٢٠٠١: حقـوق املـــرأة والطفــل�، 
مـع إيـالء اهتمـام خـاص موعـة تضـــم ٢٣ معــاهدة 

خمتارة تتعلق بالنهوض حبقوق املرأة والطفل؛ 
ــــات  تقـــدمي الدعـــم إىل الـــدول لكـــي تنفـــذ االلتزام �
القانونيـة الدوليـة، مبـــا يف ذلــك املعــاهدات، وتطويــر 
آليات األمم املتحدة، مثل دليل املعاهدات، مـن أجـل 
مســــاعدة احلكومــــات علــــى صياغــــــة تشـــــريعات 
واالضطـالع بـربامج تدريـب بشـأن جوانـب القـــانون 

الدويل؛ 
كفالة قبول الوالية امللزمة حملكمة العدل الدولية علـى  �
أوسـع نطـــاق ممكــن، وكفالــة أن تنــص األحكــام يف 
املعــاهدات متعــددة األطــــراف املقبلـــة علـــى إحالـــة 

املنازعات إىل حمكمة العدل الدولية؛ 
العمل على الصعيد الوطين لتعزيـز عمليـات التصديـق  �
ـــا  واالنضمــام مــن أجــل التوصــل إىل الـــ ٦٠ تصديق
املطلوبة كي يدخـل نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة 

اجلنائية الدولية حيز النفاذ. 
ـــاب  اهلــدف: اختــاذ إجــراءات متضــافرة ضــد اإلره
الدويل واالنضمام يف أقـــرب وقــت ممكــن إىل مجيــع 

االتفاقيات الدولية ذات الصلة. 
تركـز اسـتراتيجية األمـم املتحـــدة ملكافحــة اإلرهــاب  - ٢١
الدويل، بصورة عامة، على بـذل اجلـهود لتهيئـة إطـار قـانوين. 
وقـد مت اعتمـاد اثنـيت عشـرة مـن االتفاقيـــات والــربوتوكوالت 
العاملية، فضال عن العديد من اإلعالنات. ويـتزايد ببـطء عـدد 
الـدول الـيت تنضـم إىل االتفاقيـات الدوليـــة املعنيــة باإلرهــاب، 
ويتبـاين معـدل التنفيـــذ. ويف إعــالن فيينــا: مواجهــة حتديــات 

القـرن احلـادي والعشـرين بشـأن اجلرميـة والعدالـــة(٣)، الــتزمت 
الـــدول األعضـــاء باختـــاذ تدابـــري ملنـــع ومكافحـــة األعمــــال 

اإلجرامية اليت تعزز اإلرهاب. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي - ٢٢

هذا اال ما يلي: 
تشـــجيع الـــدول علـــى التوقيـــــع علــــى االتفاقيــــات  �
ــها  والـربوتوكوالت املتصلـة باإلرهـاب والتصديـق علي

وتنفيذها؛ 
دعم اتمع الدويل يف جهوده من أجل وضع الصيغة  �
النهائيــة ملشــــروع االتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع أعمـــال 
اإلرهاب النووي، وبذل اجلهود لوضع اتفاقية شـاملة 

معنية باإلرهاب الدويل؛ 
مواصلة بذل اجلهود لتطويـر واعتمـاد قوانـني منـاظرة  �

وإجراءات إدارية على الصعيد الوطين. 
اهلدف: مضاعفة جهودنا لتنفيــذ التزامنــا مبكافحــة 

مشكلة املخدرات يف العامل 
يولِّد االجتار غـري املشـروع بـاملخدرات مـا بـني ١٥٠  - ٢٣
بليـــون دوالر و ٢٥٠ بليـــون دوالر يف الســـنة، جيـــري إمـــــا 
ــــل املزيـــد مـــن األنشـــطة غـــري  غســلها أو اســتخدامها لتموي
املشـروعة والصـراع املسـلح. وتسـاعد األمـم املتحـدة البلـــدان 
علـى تعزيـز جـهودها مـن أجـل مكافحــة االجتــار بــاملخدرات 
وذلـك بإسـداء املشـورة بشـــأن النــهج االســتراتيجية ملكافحــة 
املخدرات، وحتديد وتعزيز املمارسة اجليدة يف إنفـاذ القـانون، 

ووضع مشاريع مناسبة لتعزيز فعالية سلطات إنفاذ القانون. 
ويقـترب التصديـق علـى االتفاقيـــات الدوليــة الثــالث  - ٢٤
املعنيـة مبكافحـة املخـدرات مـن أن يصبـح عامليـا: إذ أصبحــت 
١٧٠ دولــة طرفــا يف االتفاقيــــة الوحيـــدة للمخـــدرات لعـــام 
١٩٦١(٤)، و ١٦٨ طرفــــا يف اتفاقيـة املؤثرات العقليـة لعــــام 
١٩٧١(٥)، و١٦٠ طرفــا يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحـــة 



01-5260513

A/56/326

ــــام  االجتــار غــري املشــروع بــاملخدرات واملؤثــرات العقليــة لع
 .(٦)١٩٨٨

وباعتمـاد اإلعـالن السياسـي يف دورة اجلمعيـة العامـــة  - ٢٥
االسـتثنائية العشـــرين، يف حزيــران/يونيــه ١٩٩٨(٧)، الــتزمت 
الـدول األعضـاء بوضـع أو تعزيـز تدابـري ملكافحـة الصنـع غـــري 
املشــروع للمخــدرات التركيبيــة واالجتــار ــــا واســـتخدامها 
بصــورة غــري مشــــروعة حبلـــول عـــام ٢٠٠٣؛ والتشـــريعات 
والـربامج الوطنيـة ملكافحـة غسـل األمـوال والتعـاون فيمـا بــني 
سلطات إنفاذ القوانني القضائية؛ واختاذ تدابري لتعزيـز التعـاون 
ــــة وســـلطات إنفـــاذ القوانـــني؛  فيمــا بــني الســلطات القضائي
ـــب علــى املخــدرات.  واسـتراتيجيات وبرامـج للحـد مـن الطل
والــتزمت كذلــك بتحقيــق نتــائج هامـــة وميكـــن قياســـها يف 
ختفيــض الطلــب علــى املخــدرات؛ وإزالــة أو ختفيــض صنـــع 
املؤثرات العقلية وتسويقها واالجتار ـا بصـورة كبـرية، مبـا يف 
ذلـك املخـــدرات التركيبيــة؛ وإزالــة أو ختفيــض الزراعــة غــري 
املشروعة لنبات الكوكا والقنـب وخشـخاش األفيـون بصـورة 

كبرية حبلول عام ٢٠٠٨. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي - ٢٦

هذا اال ما يلي: 
دعم الدول لكفالـة حتقيـق االلتزامـات الـيت مت عقدهـا  �

يف دورة اجلمعية العامة االستثنائية العشرين؛  
العمـل مـن أجـل ضمـان الدعـم املـايل والتقـــين الكــايف  �
ـــات رصــد وتقييــم  لـربامج التنميـة البديلـة، وإنشـاء آلي
حمسنة لتقييم األثر الناجم عن تدخالت التنمية البديلة. 
اهلــدف: تكثيــف جــهودنا ملكافحــة اجلرميــة العـــابرة 
للحــدود الوطنيــة جبميــع أبعادهــا، مبــا فيــها االجتـــار 

بالبشر وريبهم وغسل األموال 
اعتمدت اجلمعية العامة مؤخرا اتفاقيـة األمـم املتحـدة  - ٢٧
ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـــرب الوطنيــة(٨) وبروتوكوالــا ملنــع 

االجتار باألشخاص، ال سـيما املـرأة والطفـل، وقمعـه واملعاقبـة 
عليـه(٩)، ومكافحـة ريـــب املــهاجرين بــرا وحبــرا وجــوا(١٠)، 
ومكافحــة الصنــع غــري املشــروع لألســلحة الناريــة واالجتـــار 
ـــت ١٢٦ دولــة  ـا(١١). ويف ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠١، وقَّع
على االتفاقية، اليت ستدخل حيز النفاذ مبجـرد أن تصـدق ٤٠ 
دولـة عليـها، ومـن املتوقـع أن حيـدث ذلـك حبلـــول ايــة عــام 

٢٠٠٢. وحىت اآلن، صدقت دولتان على االتفاقية. 
ويقدر معدل تدوير أمـوال اجلرميـة عـرب الوطنيـة مببلـغ  - ٢٨
تريليـون دوالر وتقـــدر األربــاح مببلــغ ٥٠٠ بليــون دوالر يف 
ــــول املنظمـــات اإلجراميـــة عملياـــا إىل أنشـــطة  الســنة. وحت
إجرامية أكثر تطـورا، تشـمل تكنولوجيـا املعلومـات والقطـاع 
املـايل، فضـال عـــن اــاالت األقــل �تقليديــة�، مبــا يف ذلــك 
االجتار بالبشر واالجتار باألسلحة النارية. وعلـى سـبيل املثـال، 
ـــــدد ضحايــــا االجتــــار مــــا بــــني  تـــتراوح اآلن تقديـــرات ع
٧٠٠ ٠٠٠ واملليونـــني يف الســـــنة، معظمــــهم مــــن النســــاء 

واألطفال والفقراء فقرا شديدا. 
ــــذي  ويعــترف اآلن علــى نطــاق واســع بــالتحدي ال - ٢٩
ــــانون واحلكـــم الرشـــيد  يشــكله الفســاد بالنســبة لســيادة الق
والتنميـة. فلقـد سـلب الفسـاد مـن العديـد مـن البلـدان الناميـــة 
ـــة. وتــأخرت  والبلـدان الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة أصوهلـا الوطني
حمــاوالت هــذه البلــدان اســتعادة األمــوال الــيت فقدــا ـــذه 
الطريقة، وذلك من جراء عدم وجود معاهدات دولية مناسـبة 
ــة  أو بسـبب سـرية املصـارف. وقـد بـدأ العمـل يف وضـع اتفاقي
جديدة ستعزز وتعـىبء اإلجـراءات الوطنيـة والدوليـة ملكافحـة 
الفسـاد، وينبغـي اسـتكمال املفاوضـات بشـأن هـــذه االتفاقيــة 

حبلول اية عام ٢٠٠٣. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي - ٣٠

هذا اال ما يلي: 
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تشــجيع الــدول علــى إنفــاذ وتنفيــــذ اتفاقيـــة األمـــم  �
املتحـــدة ملناهضـــة اجلرميـــــة املنظمــــة عــــرب الوطنيــــة 
ــــن، ومســـاعدة  وبروتوكوالــا يف أقــرب وقــت ممك
البلدان النامية على تلبية التزاماا اجلديدة الناشئة عن 

هذه الصكوك؛ 
توجيـه البحـوث حنـو تعقيـــدات اجلرميــة االلكترونيــة،  �
ال سيما بشأن طرائق التعاون الدويل للتعامل معها؛ 

مواصلة اجلهود الـيت تبذهلـا األمـم املتحـدة السـتخدام  �
ــــات واهليـــاكل  هياكلــها األساســية الشــاملة للمعلوم
القانونيـة والتنظيميـة ولإلنفـاذ وذلـك ملكافحـة غســـل 

األموال؛ 
إدمــاج مشــاعر القلــق بشــأن منــع اجلرميــة والعدالـــة  �
اجلنائيـة يف عمليـات السـالم الـــيت تضطلــع ــا األمــم 

املتحدة. 
 

اهلــدف: مراعــاة اهلدنــة األولومبيــة، علــى أســــاس 
فــردي ومجــــاعي، يف احلـــاضر واملســـتقبل، ودعـــم 
اللجنة األوملبية الدولية فيما تبذله من جهود لتعزيز 
السـالم والتفـاهم بـــني البشــر مــن خــالل الرياضــة 

واملثل األوملبية: 
ـــن مجيــع املتحــاربني وقــف  تتطلـب اهلدنـة األوملبيـة م - ٣١
ــا  األعمـال القتاليـة لفـترة حمـددة قبـل األلعـاب األوملبيـة وأثناءه
وبعدهـا. وهـي تشـكل أداة هامـة حلـل الصـــراع، وقــد أيدهــا 
رؤســاء الــدول يف اجلمعيــة العامــة يف عــام ١٩٩٣(١٢) ومـــرة 
أخرى يف قمة األلفية.(١٣) وتشترك اللجنة األوملبيـة الدوليـة يف 
عدد من املشاريع، مع شركاء األمم املتحدة وغريهم، لتطويـر 
الرياضة كوسيلة للوفاق بني اتمعـات املتصارعـة أو حـاالت 
ما بعد الصراع. وحيدد مستشار األمـني العـام املعـين بالرياضـة 
مـن أجـل التنميـة والسـالم برامـج أخـــرى لألمــم املتحــدة قــد 

تستفيد من إشراك املنظمات الرياضية. 

واالسـتراتيجية الراميـة إىل إحـراز تقـدم يف هـذا اــال  - ٣٢
هي ما يلي: 

تعزيـــز التعـــاون بـــني الـــدول األعضـــاء واللجنــــة  �
األوملبية الدولية ومنظومة األمم املتحدة السـتخدام 
الرياضــــة يف التنميــــة االقتصاديــــة االجتماعيــــــة، 
ولترويج ثقافة السالم، ال سيما فيما بني الشباب   

تعزيــــز قــــدرات األمــــم املتحــــدة علــــى حـــــل  باء -
الصراعات املسلحة 

زيـــادة فعاليــــة األمــــم املتحــــدة يف صــــون  اهلدف:
الســالم واألمــن بتزويدهــا مبــا يلزمـــها مـــن مـــوارد 
وأدوات ملنــــع الصراعــــات، وتســــوية املنازعـــــات 
بالوسائل السلمية، وحفظ الســـالم، وبنــاء الســالم 

والتعمري بعد انتهاء حاالت الصراع 
وعلـــى الرغــــم مـــن حـــــــدوث اخنفــــاض يف عــــدد  - ٣٣
ـــت احلــروب  الصراعـات املسـلحة أثنـاء العقـد املـاضي، مـا زال
تســـبب معانـــاة مربحـــة، ال ســـيما يف أفريقيـــا وآســـــيا. ويف 
التسعينيات، أودت الصراعات املسلحة بـأرواح مـا يزيـد عـن 
مخسـة ماليـني شـخص، معظمـهم مـن املدنيـني، وأورثـت مــن 
جنوا منها املشاق بسبب إصابام وتشردهم ونـزع ملكيـام. 
والتكــاليف البشــرية واملاديــة لعـــدم منـــع الصراعـــات شـــاقة 
ــل  ودائمـة. وجيـب أن ينتقـل اتمـع الـدويل مـن ثقافـة رد الفع
إىل ثقافــة منــع الصــراع املســلح: وميثــل ذلــك االســــتراتيجية 
األصوب والفعالة مـن حيـث التكـاليف لكفالـة إحـالل سـالم 

دائم. 
منع الصراعات 

منــع الصراعــات، شــأنه شــأن الصراعــــات نفســـها،  - ٣٤
مسـألة شـاملة لعـدة قطاعـات وال ميكـــن تنفيذهــا مبعــزل عــن 
السياسـات يف جمـايل التنميـة واألمـن واـال السياسـي وجمـــايل 
ـــاك ترابــط حاســم بــني التنميــة  حقـوق اإلنسـان والبيئـة. وهن
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ـــا تتطــور آليــات االســتقرار  املسـتدامة وأمـن البشـر. وعـادة م
االجتمـاعي والعدالـة االجتماعيـة جنبـا إىل جنـب مـــع إدخــال 
حتسينات على مستويات املعيشة. وهذه عملية دينامية، حيث 
ـــية احلاجــة إىل احلكــم الرشــيد،  تعـزز أهـداف التنميـة األساس
وتوفــر ممارســــات احلكـــم الرشـــيد بدورهـــا إطـــارا للســـالم 

والتنمية. 
والتنمية قوة مـن قـوى التغيـري ميكـن أن تثـري توقعـات  - ٣٥
ولكنـها ميكـــن أيضــا ان تســلط األضــواء علــى الفــوارق بــل 
وتـؤدي إىل صراعـات عنيفـة. وقـد تفـاقمت هـذه املشـــكلة يف 
املـاضي، حينمــا توقفــت التنميــة، أو تراجعــت، أو صاحبتــها 
مظـامل مـتزايدة، ممـا أدى إىل تصـاعد التوتـرات. ويتمثـل جــزء 
مـن اسـتراتيجية املنـع يف هـذه احلـاالت يف إدارة خطـى التنميــة 
وتعزيز اإلنصاف، وأيضا كفالة إمكانية االضطالع باملشـاريع 

على حنو مستدام وحتديد التوقعات احمللية بصورة مالئمة. 
ويلـزم أن تقـــوم اســتراتيجيات منــع الصــراع الفعالــة  - ٣٦
على أساس ج شامل ومتعدد التخصصات، يصمم خصيصـا 
حسب الظروف الفريـدة لكـل حالـة. وينبغـي أن يشـمل هـذا 
النـهج تدابـــري هيكليــة ملعاجلــة األســباب الــيت تشــكل أســاس 
الصراع، مثل التفاوتات االقتصادية - االجتماعية أو احلرمـان 
من حقوق اإلنسان األساسية. وينبغي أن تشـمل أيضـا تدابـري 
تنفيذيـة ـدف إىل منـع األزمـات، مثـل إيفـاد بعثـات لتقصـــي 
احلقائق أو الدبلوماسية الوقائية أو النشر الوقـائي. وقـد بدأنـا، 
داخل األمم املتحدة، استكمال أنشطتنا السياسـية والعسـكرية 
ملنع الصراع ذات الطابع التقليـدي بدرجـة أكـرب برؤيـة أطـول 
أجـال للمنـع، وحنـن ندجمـها اآلن بصـورة أكـثر وعيـا يف مجيـــع 
أعمالنــا. وسيســتمر اســتخدام تدابــــري الدبلوماســـية الوقائيـــة 
الفعالة، مبا يف ذلك بعثات تقصـي احلقـائق وبنـاء الثقـة وإيفـاد 
ـــني العــام  مبعوثـني خـاصني يف زيـارات، فضـال عـن بــذل األم

�مساعيـه احلميدة�. 

ويف الســـنوات األخـــرية، زادت املعـــاهد األكادمييــــة  - ٣٧
والبحثيـة يف مجيـع أحنـاء العـــامل، جنبــا إىل جنــب مــع أجنحــة 
األمـم املتحـدة املعنيـة بـالبحوث، مثـل جامعـــة األمــم املتحــدة 
ومعــهد األمــم املتحــدة للتدريــب والبحــث، تركيزهــا علـــى 
مسـائل املنـع زيـادة كبـرية. وبـرزت املنظمـات غـري احلكوميـــة 
ــاحت  كقنـاة هامـة لإلجـراءات والدبلوماسـية الوقائيـة. وقـد أت
حمفــال حمــايدا للمجموعــات املنقســمة لالتصــال وللتفـــاوض، 
ولنشر الدراسات بشأن فرص االستجابة والدراسات املوجـزة 
للسياســات، وعملــت كداعيــة لزيــــادة اإلدراك الـــدويل ألي 
صــراع وشــيك أو مســتمر. وباإلضافــة إىل ذلــك، جيـــري يف 
الوقـت الراهـن تطويـر قـدرة للتواصـل الشـبكي علـــى الصعيــد 
الـدويل يف ميـدان منـع الصراعـات وذلـك للربـط املنتظـــم بــني 
اخلــرباء األكــادمييني واملنظمــات غــري احلكوميــة والقطاعـــات 
األخـرى يف اتمـع املـدين واألمـم املتحـدة وخمتلـف املنظمــات 

الدولية واإلقليمية األخرى. 
ـــــع  وميكـــن أن تشـــمل االســـتراتيجيات األخـــرى ملن - ٣٨
الصراعات تقصي ووسـم �مــاس الـدم� وغـريه مـن �مـوارد 
متويل الصراعات�. ويف متـوز/يوليـه ٢٠٠١، توصـل ٤٠ مـن 
البلــدان املنتجــة للمــــاس والـــس العـــاملي للمـــاس واالحتـــاد 
األورويب إىل املبـادئ الرئيسـية لنظـام للشـهادات يتطلـــب مــن 
احلكومات أن تؤكد مشروعية املاس ويتطلب من املنتجني أن 
ــــــات إىل حكومـــــام. وميكـــــن أن تشـــــمل  يقدمــــوا ضمان
االستراتيجيات أيضا القضاء على تدفق األسلحة الصغرية غـري 
املشـروعة، مثـال عـن طريـــق خطــط مــا بعــد انتــهاء حــاالت 
ـــها قســائم صــرف أو نقــد يف مقــابل  الصـراع الـيت تعـرض في

األسلحة. 
ــــة األمهيـــة فيمـــا يتعلـــق مبنـــع  ومــن املنجــزات البالغ - ٣٩
الصراعات القرار ١٣٦٦ (٢٠٠١) الذي اختذه جملـس األمـن 
مؤخرا بشأن منـع نشـوب الصراعـات املسـلحة. فـالقرار ميثـل 
تأييدا عاما وتقدميا موعة من املسائل املتصلة باملنع، وينبغي 
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الـترحيب بتوصياتــه ومســامهته يف احلــوار. وقــد أكــد جملــس 
األمـــن يف هـــذا القـــرار أن للحكومـــات الوطنيـــة املســــؤولية 
األساسية عن منع الصراعات، إال أن الس أبدى رغبة أيضـا 
يف إدماج استراتيجية وقائية شاملة وطويلة األجل يف أعماله. 

ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي - ٤٠
هذا اال ما يلي: 

اختـاذ إجـراءات أبكـر ومتواصلـة ملعاجلـة املسـائل الـــيت  �
تشكل أساس الصراعات، ووضـع اسـتراتيجيات منـع 
متكاملة وحمسنة وذات تركيز إقليمـي، وتعزيـز قـدرة 
الدول األعضاء واملنظمات اإلقليميـة ومنظومـة األمـم 

املتحدة على اختاذ إجراءات وقائية فعالة؛ 
تشجيع الدول على كفالة التوزيـع املنصـف لألصـول  �

وإمكانية الوصول إىل املوارد؛ 
حـــث الــــدول علــــى أن تتخــــذ إجــــراءات بشــــأن  �
التوصيات اليت وردت يف تقرير األمني العام عـن منـع 

الصراعات املسلحة(١٤)؛ 
ـــل اخلطــر  تعزيـز القـدرات الوطنيـة علـى معاجلـة عوام �
ــــدة  اهليكليـــة وذلـــك بتقـــدمي خدمـــات األمـــم املتح

االستشارية ومساعدا التقنية؛ 
مواصلــة اســتخدام بعثــات األمــــم املتحـــدة متعـــددة  �
التخصصـــات لتقصـــي احلقـــائق، وتشـــجيع الــــدول 
وجملس األمن على اسـتخدام عمليـات النشـر الوقائيـة 
وإنشاء شبكة غري رمسية من األشخاص البـارزين ملنـع 

الصراعات. 
 

حفظ السالم 
مت إنشـاء مـا جمموعـه ٥٤ عمليـة مـن عمليـات األمـــم  - ٤١
املتحدة حلفظ السالم منـذ عـام ١٩٤٨، ومت إنشـاء ثلثـي هـذا 
العـدد منـذ عـام ١٩٩١. بيـد أن اجتاهـات حفـظ الســـالم قــد 

تفاوتت على مـدى األعـوام اخلمسـني املاضيـة، ال سـيما علـى 
ـــظ  مـدى العقـد املـاضي. واليـوم هنـاك ١٦ عمليـة ناشـطة حلف
ــــك، ازدادت أيضـــا أعـــداد القـــوات  الســالم. ويف مقــابل ذل
العســكرية ومســتويات مــالك الشــــرطة املدنيـــة. ففـــي عـــام 
١٩٩٩، كــان هنــاك ٠٠٠ ٩ جنــدي عســـكري و ٠٠٠ ٢ 
فـرد مـن الشـرطة املدنيـة خيدمـون يف عمليـات األمـم املتحــدة؛ 
واليـوم هنـاك ٠٠٠ ٣٥ جنـدي عسـكري و٠٠٠ ٨ فـرد مــن 
الشرطة املدنية. وأصبح التعاون مع املنظمات اإلقليمية يشكل 
جانبـا هامـا مـن جوانـــب حفــظ الســالم، وإن كــان تفــاوت 
قدرات حفظ السالم اإلقليميـة يؤثـر علـى طبيعـة التعـاون مـع 
األمــم املتحــدة. ومــن شــأن اجلمــع بــني احلوافــــز ومعـــارف 
اجلهات الفاعلة اإلقليمية من ناحية ومشـروعية األمـم املتحـدة 
ودراياـا الفنيـة ومواردهـا مـن ناحيـة أخـــرى أن يعــزز عمــل 
اتمع الدويل من أجل السالم. وقـد زادت كثـريا املسـامهات 
بقـوات مـن بلـدان ناميـة. ففـــي عــام ١٩٩١، مل يكــن هنــاك 
سوى اثنني من البلدان النامية بني أكرب ١٠ مسامهني بقوات؛ 
ويف عـام ٢٠٠١، أصبـح هنـاك مثانيـة مـن البلـدان الناميـة بـــني 

أكرب عشرة مسامهني بقوات. 
وعلى الرغم من أن حفـظ السـالم أداه حيويـة، كـان  - ٤٢
هنـاك اجتـاه يف السـابق إىل معاملتـه كسـبيل مؤقـــت بــدال مــن 
ـــدول  االســتثمار يف جناحــه طويــل األجــل. ولقــد سلَّـــمت ال
األعضاء اآلن بضرورة أن يقـابل واليـات حفـظ السـالم دعـم 
إنساين ومادي ومايل وسياسي، وشرعنا معا يف رحلـة صـوب 

حتقيق التفوق التشغيلي. 
وكما جاء بالتفصيل يف تقارير الفريق املعين بعمليات  - ٤٣
األمـم املتحـدة للسـالم التـابع للجنـة اخلاصـة املعنيـــة بعمليــات 
حفـظ السـالم(١٥)، عـانت قـــدرة األمــم املتحــدة علــى حفــظ 
ــــر، واألفـــراد امليدانيـــني  الســالم مــن النقــص يف موظفــي املق
واملوارد املالية، ويف توافر القـوات واألفـراد واملـوارد. وعـالوة 
ــــد مؤقــت  علـى ذلـك، وبسـبب تصـور أن حفـظ السـالم جه
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وليس وظيفة أساسية من وظائف األمم املتحدة، مل يكن املقر 
بالذات جمهزا مبستوى املـوارد الالزمـة لـه كـي يـؤدي وظيفتـه 

بصورة مالئمة. 
وقـــد طـــالب إعـــالن األلفيـــة بـــالنظر علـــى ســـــبيل  - ٤٤
االستعجال يف توصيات الفريق املعين بعمليـات األمـم املتحـدة 
ـــة بإتاحــة مــوارد  للسـالم. واسـتجابت اجلمعيـة العامـة للتوصي
إضافيـــة، وقدمـــت لألمـــم املتحـــدة ٩٣ وظيفـــة يف كــــانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٠، وهي تنظر اآلن يف ميزانيـة لتوصيـات 
أخرى بشأن زيادة مستويات املالك، وبشأن تعزيـز ممارسـات 
اإلدارة وثقافتــها، وبشــأن ترمجــة التوجيــهات التشــــريعية إىل 
ــــات حفـــظ الســـالم يف املســـتقبل.  خطــط اســتراتيجية لعملي
وهنـاك ترحيـــب خــاص بــالتقدم احملــرز مــن أجــل اكتســاب 
القدرة على االنتشار خالل ٣٠ إىل ٩٠ يوما. وتشمل عملية 
إصـالح حفـــظ الســالم توســيع نطــاق الترتيبــات االحتياطيــة 
لألفـراد العسـكريني واملدنيـني وأفـراد الشـرطة املدنيـة، ووضــع 
استراتيجيات عاملية للدعم التشغيلي وللتوظيف. وعالوة على 
ـــذي  ذلــك تشــمل اجلــهود املبذولــة لتعزيــز حفــظ الســالم ال
تضطلـع بـه األمـم املتحـدة إجيـاد قـدرة ختطيـط طويلـة األجــل، 
ــــة،  وحتســني الكفــاءة يف العالقــة بــني املقــر والبعثــات امليداني
وتعزيز قــدرة التدريـب، وسـيتلقى أفـراد حفـظ السـالم بذلـك 
ـــانون اإلنســاين.  تدريبـا موحـدا، يشـمل حقـوق اإلنسـان والق
وستسـهم اجلـهود ذات الصلـة الراميـة إىل تعزيـز عمـل اللجنـــة 
ــــة  التنفيذيــة املعنيــة بالســالم واألمــن، عــن طريــق توفــري أمان
صغرية، يف تعزيز قدرات صنع القرار، مبا يف ذلـك يف جمـاالت 

تتعلق حبفظ السالم. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي - ٤٥

هذا اال ما يلي: 
ــــظ  كفالــة االســتكمال العــاجل لعمليــة إصــالح حف �
السالم مــن جـانب الـدول األعضـاء واألمـم املتحـدة، 

مع التركيز بصورة خاصة على التوصل إىل اتفـاق يف 
عـــام ٢٠٠١ بشـــأن املقـــررات التشـــريعية الالزمـــــة 
إلحراز املزيد مـن التقـدم يف هـذا اـال، مبـا يف ذلـك 

بشأن املوارد املالية؛ 
ـــــم املتحــــدة واملنظمــــات  زيـــادة التعـــاون بـــني األم �

اإلقليمية؛ 
تكريـس اهتمـام أكـرب ملسـائل نـوع اجلنـــس واملســائل  �
ـــات حفــظ  اإلنسـانية ومسـائل نـزع السـالح يف عملي

السالم. 
 

بناء السالم والتعمري 
ــا  إن جـزءا كبـريا مـن أعمـال األمـم املتحـدة ووكاال - ٤٦
املتخصصة هو يف جمال حل املنازعات سلميا، مبا يف ذلك عــن 
طريـق اآلليـات القانونيـة، ويف برامـج بنـاء السـالم والتعمــري يف 
اتمعات اليت مزقتها احلرب. وهذا العمل يكون عادة صامتـا 
وطويل األجل إال أنـه حيـوي يف اجلـهود املبذولـة إلقامـة عـامل 

أكثر سلما وعدال. 
وتســتخدم األمــم املتحــدة عــددا مــن األدوات حلـــل  - ٤٧
املنازعات، تتفاوت ما بني املساعي احلميدة اليت يبذهلا األمـني 
العام والبعثات اليت يقوم ـا مبعوثـوه رفيعـو املسـتوى وممثلـوه 
اخلاصون واملبادرات والربامج األطـول أجـال الـيت تضطلـع ـا 
ــائق  الوكـاالت التنفيذيـة. وتشـمل اجلـهود األخـرى جلـان احلق
واملصاحلة وأنشطة احلوار اتمعي، اليت دف إىل اجلمـع بـني 
أصحــاب املصاحلــة، عــادة يف الصراعــات الــيت تــدور داخـــل 
الدولة، للنقاش وحل اخلالفات يف بيئة غـري تصادميـة. وميكـن 
ــــار  حــل الصراعــات بــني الــدول عــن طريــق اســتخدام اإلط

القانوين الدويل وحمكمة العدل الدولية. 
وتشـكل آليـات حـل املنازعـات، ال ســـيما مــا يعنـــى  - ٤٨
منها باستجالء احلقائق واملصاحلة، عنصرا هاما حىت بعـد بـدء 
صراع عنيــف، إال أنـه ينبغـي أن تصحبـها جمموعـة أوسـع مـن 
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التدابري اليت تندرج حتت عنوان �بناء السالم�. ويشـمل بنـاء 
السالم اختاذ تدابري طويلة األجل، سياسـية وإمنائيـة واقتصاديـة 
واجتماعية وأمنية وإنسانية وتتعلق حبقوق اإلنسان، ترمـي إىل 
منــع انــدالع أو جتــــدد الصراعـــات وذلـــك مبعاجلـــة أســـباا 
اجلذريـة. وميكـن أن تتخـذ أشـكاال كثـرية، مثـل نـزع الســـالم 
وتسـريح وإدمـاج املقـاتلني السـابقني؛ وتعزيـز ســـيادة القــانون 
ــــة واملســـاعدة يف  وإقامــة العــدل؛ وتقــدمي املســاعدة االنتخابي
شـؤون احلكـم؛ ودعـم تنميـة اتمـع املـدين ووسـائط اإلعــالم 
احلرة واملستقلة؛ واالشتراك يف اإلصـالح الزراعـي؛ والنـهوض 

بتقنيات حل الصراع واملصاحلة على صعيد اتمع احمللي. 
ومـن اخلـربات املبكـــرة يف ناميبيــا وكمبوديــا، ونشــر  - ٤٩
خطـة السـالم يف عـام ١٩٩٢(١٦)، إىل البعثـات األقـرب عــهدا 
يف تيمور الشرقية وطاجيكســتان وكوسـوفو، اكتسـبت األمـم 
املتحدة ذخرية مـن اخلـربات العمليـة يف بنـاء السـالم. وتركـيز 
إعالن األلفية على توفري موارد وأدوات إضافية من أجـل بنـاء 
السالم بفعالية هو تركيز جاء يف حينه، نظـرا للزيـادة األخـرية 

يف كل من األعمال النظرية والتطبيقية يف هذا اال. 
وقـد اتــخذ عـدد مـن املبـادرات يف جمـال بنـاء الســالم  - ٥٠
منـذ مؤمتـر قمـة األلفيـة. ففـي شـباط/فـرباير ٢٠٠١، ُأجريـــت 
مناقشة مواضيعية يف جملس األمن وُأصدر بيـان رئيسـي لـس 
األمن (S/PRST/2001/5) وعقدت مشاورة بشأن بناء السالم 
مـع املنظمـات اإلقليميـة. واألعمـال اجلاريـة يف إطـار املنظومـــة 
بشأن سياسات بناء السالم مسـتمرة وقـد شـهدت مسـامهات 
هامة من مجيع وحـدات املنظومـة. وهنـاك جمموعـة هائلـة مـن 
اخلـربات التشـغيلية يف مجيـع إدارات األمـم املتحـدة ووكاالـــا 
وصناديقـها وبراجمـها، ويـتزايد االعـتراف بـــأن أجنــع عمليــات 
حفـظ السـالم تسـاعد يف بنـاء املؤسسـات واهليـاكل األساســية 
االجتماعية والقدرات االقتصاديـة الـيت ميكـن أن تسـاعد علـى 

منع ما كان سيصبح لوال ذلك جولة تالية من الصراعات. 

ويتطلب االنتقال من حــل الصـراع إىل إعـادة السـالم  - ٥١
تركـيزا علـى التدابـري املسـتدامة. وميكـن جلميـع جـهات األمــم 
املتحـدة الفاعلـــة واملوجــودة يف بلــد حمــدد أن تســهم يف بنــاء 
السالم، وهي تقـوم بذلـك. وقـد أنشـأت كـثرة مـن اإلدارات 
ـــبيلها  والوكـاالت مـهام متخصصـة لبنـاء السـالم أو هـي يف س
إلنشــائها، يف حــني بــذل جــــهد كبـــري للتنســـيق فيمـــا بـــني 
الوكاالت يف هذا اال. وتتسم مسـامهة الوكـاالت التنفيذيـة 
باألمهيـة يف بنـاء السـالم. وعلـــى أرض الواقــع، يقــوم منســقو 
األمم املتحدة املقيمون واألفرقة القطرية بتحسني التماســك يف 
براجمها، وجيري إنشاء وحدة لبناء السالم يف املقــر لدعـم هـذه 

األنشطة. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي - ٥٢

هذا اال ما يلي: 
ضمــان احلصــول علــى املــوارد الكافيــة مــن اتمـــع  �
الـدويل إلتاحـة إنعـاش وتنميـة اتمعـات بعـــد انتــهاء 

حاالت الصراع؛ 
تعزيز قدرة منسقـي األمـم املتحـدة املقيمـني واألفرقـة  �

القطرية على االضطالع ببناء السالم بفعالية؛ 
توطيد السالم ومنع جتدد الصراعات عن طريق اختـاذ  �

تدابري نزع السالح والتسريح واإلدماج؛ 
حتسني أداء مكاتب دعم بناء السـالم بـاألمم املتحـدة  �

استنادا إىل نتائج بعثة التقييم األخرية. 
 

ـــــني األمـــــم املتحـــــدة  اهلــــدف: تعزيــــز التعــــاون ب
واملنظمات اإلقليمية، وفقا ألحكام الفصل الثــامن 

من ميثاق األمم املتحدة 
ـــة علــى اكتســاب  يعمـل عـدد مـن املنظمـات اإلقليمي - ٥٣
القـدرات أو تعزيزهـا يف جمـال السـالم واألمـــن، وذلــك بعــدة 
طـرق منـها علـى سـبيل املثـــال إنشــاء القــدرات املؤسســية يف 
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جمايل منع نشوب الصراعات ومعاجلتـها. وباإلضافـة إىل ذلـك 
أنشأت األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية عددا من الترتيبات 
التعاونية، مثل االجتماعات اليت تعقد سنويا بني مكتب األمم 
املتحدة يف جنيف واالحتـاد األورويب وجملـس أوروبـا ومنظمـة 
األمن والتعاون يف أوروبـا، وإنشـاء مكتـب لألمـم املتحـدة يف 
أديس أبابا يف عام ١٩٩٨ ليتوىل مهمـة االتصـال مبقـر منظمـة 
ـــاء الســالم  الوحـدة األفريقيـة. ويف حـاالت حفـظ السـالم وبن
تتشارك األمم  املتحـدة والتنظيمـات اإلقليميـة يف عمليـة نشـر 
القـوات أو تتقاسـم املسـؤوليات فيمـــا بينــها يف هــذا الصــدد. 
وتتضح صيغة جديدة من صيغ هذا التعاون يف البعثة املضطلـع 
ا يف كوسوفو، حيث أنشـئت خطـوط مباشـرة لإلبـالغ مـن 
الشركاء اإلقليميني إىل بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف 
كوسوفو. وقد استجدت أشكال عملية أخرى هلـذا التعـاون، 

منها مثال إيفاد بعثات مشتركة ملنع نشوب الصراعات. 
ومنـــذ عـــام ١٩٩٤ تعقـــد مبعـــدل نصـــف ســـــنوي  - ٥٤
ـــة املســتوى بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات  اجتماعـات رفيع
اإلقليميـة. وكـان املوضـوع احملـدد هلـذه االجتماعـــات يف عــام 
١٩٩٨ هو منع نشوب الصراعات. أما االجتماع الذي عقـد 
هـذا العـام، أي يف شـباط/فـرباير ٢٠٠١، فقـد حبـــث إمكانيــة 
ـــاء الســالم؛ وحضــره ١٨  توسـيع نطـاق التعـاون يف ميـدان بن
وفدا من املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ومنظمـات دوليـة 
أخـرى، واعتمـد فيـه �إطـار للتعـاون يف جمـال بنـاء الســالم�. 
ــــة العمـــل  وســتعقد منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا حلق
اإلقليمية األوىل ملناقشة األبعاد اإلقليمية احملددة هلذا التعاون. 

ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي - ٥٥
هذا اال ما يلي:  

ـــة املســتوى مبعــدل  مواصلـة عقـد االجتماعـات الرفيع �
نصـــف ســـنوي بـــني األمـــــم املتحــــدة واملنظمــــات 

اإلقليمية؛ 

تعزيـز التعـــاون عــن طريــق بنــاء القــدرات والتطويــر  �
االســـتراتيجي والتفـــاعل التنفيـــذي بـــني املنظمـــــات 

اإلقليمية واألمم املتحدة؛ 
تعزيـــز اآلليـــات الوطنيـــة واإلقليميـــة ملنـــع نشـــــوب  �
الصراعـات وتسـويتها وبنـاء السـالم، ودراسـة الســبل 

املؤدية إىل بناء خطوط االتصال باتمع املدين.  
 

اهلـــدف: التقليـــل إىل احلـــد األدىن ممـــا ينجـــم عــــن 
اجلزاءات االقتصادية اليت تفرضــها األمــم املتحــدة 
من آثار ضارة بالسكان األبرياء، وإخضاع أنظمة 
اجلزاءات لعمليات استعراض منتظمــة، وإزالــة مــا 

للجزاءات من آثار ضارة باألطراف األخرى 
تشـكل التدابـري اإللزاميـة الـيت تفـــرض مبوجــب املــادة  - ٥٦
٤١ من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة أداة مهمة من 
ـــن يف ســياق ســعيه إىل صــون أو  األدوات املتاحـة لـس األم
ـــد أن القلــق قــد تزايــد يف  إعـادة السـالم واألمـن الدوليـني. بي
السنوات األخرية إزاء اآلثـار السـلبية للجـزاءات علـى الفئـات 
الضعيفة من السكان املدنيني، وكذلـك بشـأن مـا ينجـم عنـها 
من آثار عرضية على الدول الثالثة. واجلـزاءات الشـاملة ميكـن 
أن تفرض على املدنيني من املشاق ما ال يتناسـب مـع الفوائـد 
السياسية املنتظرة منها. فمـن هـم يف مواقـع السـلطة قـد يلقـوا 
ــة،  بـالعبء النـاجم عـن اجلـزاءات علـى كـاهل الفئـات الضعيف
وقـد يـترحبوا مـن أنشـطة السـوق السـوداء، وقـد يتخـــذوا مــن 
اجلـزاءات حجـة يـربرون ـا نقائصـــهم. وعــالوة علــى ذلــك 
ـــريا مــن أعبــاء اخلســائر التجاريــة  تتحمـل البلـدان اـاورة كث
نتيجـة لالمتثـال للجـــزاءات. ومــن مث ينبغــي زيــادة اســتخدام 
األحكام القائمة الواردة يف امليثاق لتخفيف اآلثـار االقتصاديـة 

اليت تلحقها اجلزاءات ذه البلدان. 
وتصديـــا هلـــذه املشـــاكل تبــــذل الــــدول األعضــــاء  - ٥٧
واملنظمــات احلكوميــــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة 
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ـــم  واخلـرباء األكـادمييون جـهودا لتحسـني فعاليـة جـزاءات األم
املتحدة، فضال عن صقل مفـهوم اجلـزاءات املوجهـة. وتشـمل 
التدابـري املتخـذة يف هـذا اـال اجلـزاءات املاليـة وتدابـري حظـــر 
ـــد  األســلحة وحظــر الســفر وفــرض القيــود الدبلوماســية. وق
عقدت حلقات دراسية للخرباء بشأن توجيـه اجلـزاءات املاليـة 
اليت تفرضها األمم املتحدة، وذلـك بغيـة حبـث أسـاس التعـاون 
فيمــا بــني الــدول األعضــــاء واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة 
واملنظمـات غـري احلكوميـة واخلــرباء يف هــذا امليــدان. وحبثــت 
هذه احللقات الدراسية أيضا بعض املسائل، منها مثـال صياغـة 
ـــس األمــن ضــد  وتطبيـق جـزاءات ماليـة موجهـة ليفرضـها جمل
النخب املسيطرة على صنع القـرار. فـاجلزاءات املاليـة املوجهـة 
ميكـن أن تعـــزز فعاليــة وســيلة اجلــزاءات وأن تقلــل إىل احلــد 

األدىن آثارها السلبية غري املقصودة.  
وتدابري اجلزاءات اليت فرضـها جملـس األمـن يف اآلونـة  - ٥٨
األخرية اتسمت بكوا موجهة على حنو أكثر دقة، إذ حرص 
الس يف مجيع أنظمة اجلزاءات هـذه علـى أن يسـلط الضغـط 
ـــن اجلــزاءات علــى املســؤولني عــن الســلوك الــذي  النـاجم ع
ينـاقض القواعـــد الدوليــة للســالم واألمــن، عــامال يف الوقــت 
نفسـه علـى أن يقلـل إىل احلـد األدىن التأثـري اإلنســـاين النــاجم 
عنـها علـى السـكان املدنيـني وعلـى الـدول الثالثـــة املضــرورة. 
وحىت اجلزاءات املوجهة قد ال تكون كافية إلعـادة السـالم أو 
إيقـاف األعمـال غـري املشـروعة. فـال بـد أن تكـــون مدجمــة يف 
اســتراتيجية شــاملة لتســوية الصراعــات أو اســــتراتيجية ملنـــع 

نشوب الصراعات، وأن تكملها تدابري حث. 
ـــات الــيت تكتنــف  ويتعـني أيضـا إجيـاد حلـول للصعوب - ٥٩
رصد اجلزاءات. وتنـهض الـدول األعضـاء مبعظـم هـذه املهمـة 
حاليا، ولكنها تفتقر يف حاالت كثرية إىل القدرة على الرصـد 
الفعال. ويلزم من مث إجياد آلية دائمة لرصد اجلزاءات، لكفالـة 
ـــا،  مزيــد مــن الدقــة يف توجيــه اجلــزاءات الذكيــة ويف إنفاذه
وإلبـالغ جملـس األمـن باملعلومـات عـن حـاالت عـدم التعــاون 
وعـدم االمتثـال. وسـيتيح هـــذا متابعــة أكــثر منهجيــة للــدول 

وغريهـا مـن اجلـهات الفاعلـة الـيت ختـرق تدابـري اجلـــزاءات، أو 
اليت ال تتعاون مع أفرقة اخلرباء وجلان اجلـزاءات التابعـة لألمـم 
املتحـدة، فضـال عـن توفـريه حلقـة لالتصـال بـني جملـس األمــن 
وغريه من املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية باجلزاءات. ولـذا 
من الضروري أن يتوصل جملس األمن إىل اتفـاق علـى أهدافـه 
املتعلقة بالسياسات وعلــى كيفيـة تعريـف النجـاح فيمـا يتعلـق 

باجلزاءات. 
ويسـتخدم جملـس األمـن علـى حنـو أكـثر تواتـرا أيضـــا  - ٦٠
أفرقة اخلرباء التابعة لألمم املتحدة، اليت تقوم بتوثيق انتهاكات 
تدابري اجلزاءات، مبا يف ذلـك االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة 
والبيع غري املشروع للمـاس، وأصـدر توصيـات بشـأن حتسـني 
الرصـد الـدويل. وميكـن لـس األمـن أن يســـتخدم علــى حنــو 
أكثر تواترا أسلوب التقييمات اإلنسانية قبل فرض اجلـزاءات، 
ـــرض  مـع االسـتمرار كذلـك يف رصـد األثـر اإلنسـاين عقـب ف
اجلزاءات، كما جـرى مؤخـرا يف حالـة أفغانسـتان. وقـد أكـد 
الفريـق العـامل املعـين بـاجلزاءات والتـابع لـس األمـن، الـــذي 
ــه  أنشـأه رئيـس جملـس األمـن يف ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، أن
ســيقدم تقريــرا إىل الــس لــدى توصلــه إىل توافــق يف اآلراء 

بشأن التوصيات. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي - ٦١

هذا اال ما يلي:  
دعـم اجلـهود املسـتمرة الـــذي يبذهلــا اتمــع الــدويل  �

لتطوير أسلوب اجلزاءات املوجهة؛ 
دعم جملس األمن يف أعماله الرامية إىل حتسني الرصـد  �
الــدويل ألنظمــة اجلــزاءات ويف جــــهوده الراميـــة إىل 

تقييم األثر اإلنساين الناجم عن اجلزاءات.  
 

نزع السالح  جيم -
على الرغم من انتهاء احلرب البـاردة، يطّـرد االزديـاد  - ٦٢
يف اإلنفاق العسكري على الصعيد العـاملي. ففـي عـام ١٩٩٨ 
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بلغ اإلنفاق العسـكري ٧٦٢ بليـون دوالر؛ ويف عـام ٢٠٠٠ 
ُأنفــق مــا يقــارب ٨٠٠ بليــون دوالر علــى أســــلحة الدمـــار 
الشـــامل واألســـلحة التقليديـــة وأعمـــال البحـــث والتطويـــــر 
ـــي هلــذا  وتكـاليف األفـراد. ويرجـح أن يكـون امـوع احلقيق
اإلنفـاق أكـرب مـن ذلـك، نظـرا إىل أن البيانـات ليسـت متاحــة 
فيمـا يتعلـق بعـدد مـــن البلــدان، بعضــها يف خضــم صراعــات 
حاليا. وهذا االجتاه املشـؤوم يضـاعف مـن خطـر جتـدد سـباق 
التسلح. كما أن الـزوال احملتمـل ملعـاهدة احلـد مـن منظومـات 
القذائف املضادة للقذائـف التسـيارية(١٧) يعـرض للخطـر إطـار 
املعاهدات املتعلقة بـرتع السـالح وعـدم االنتشـار، ويوجـد يف 
الوقت نفسه خماطر نشوء سباقات جديدة للتسلح، متتـد أيضـا 
إىل الفضاء اخلارجي. وال يزال السكان األبرياء يف مجيع أحنــاء 
العـامل معرضـني خلطـر أسـلحة الدمـار الشـامل. وهـم جيـــاون 
أخطارا إضافية من األسلحة التقليديـة الرئيسـية، وكذلـك مـن 
تكديــس األســلحة الصغــرية واخلفيفــــة وبيعـــها بطـــرق غـــري 
مشـروعة علـــى حنــو يقــوض االســتقرار، ومــن االســتمرار يف 
ـــا يف  إنتـاج واسـتخدام األلغـام األرضيـة. بيـد أن األولويـة العلي
جماة هذه التحديات مجيعها جيب أن تظل هي القضاء الكلي 

على األسلحة النووية. 
اهلــدف: الســعي بشـــدة إىل القضـــاء علـــى أســـلحة 
الدمار الشامل، وال سيما األســلحة النوويــة، وإىل 
إبقاء مجيع اخليــارات متاحــة لتحقيــق هــذا اهلــدف، 
مبا يف ذلك إمكانية عقد مؤمتر دويل لتحديد ســبل 

القضاء على األخطار النووية 
على الرغم مـن النـداءات املسـتمرة والواسـعة النطـاق  - ٦٣
اليت تطالب بتوفري الشفافية، فإنه ال توجد أرقام رمسية متاحة، 
ال عــن عــدد األســلحة النوويــة املوجــودة يف العــامل وال عـــن 
جممـوع تكاليفـها. بيـد أن هنـاك عـدة تقديـرات تفيـد بأنـــه ال 
يزال يوجد حاليا أكثر من ٠٠٠ ٣٠ من هذه األسـلحة، وأن 

كثريا منها يف حالة تأهب لإلطالق الفوري.  

ومل تدخــــل معــــاهدة احلظــــر الشــــامل للتجــــــارب  - ٦٤
النووية(١٨) حيز النفاذ بعد على الرغم من أن عـدد التوقيعـات 
عليها بلــغ ١٦١ بينمـا بلـغ عـدد التصديقـات عليـها ٧٧. ومل 
تصـدق علـى املعـاهدة مـن الـــدول اخلمــس احلــائزة لألســلحة 
النوويـة (حسـب تعريفـها طبـاق ألحكـام اتفاقيـة عـدم انتشــار 
األسـلحة النوويـة(١٩)) إال ثـالث دول فقـط. ومل تدخـــل حــيز 
النفـــاذ أيضـــا معـــاهدة زيـــادة ختفيـــض األســـلحة اهلجوميـــة 
االسـتراتيجية واحلـد منـها(٢٠)، وهـي معـاهدة ثنائيـة لتخفيـــض 
األسلحة النووية لدى الواليات املتحـدة واالحتـاد الروسـي إىل 

حوايل ٥٠٠ ٣ لكل منهما. 
وال يزال مؤمتر نـزع السـالح يواجـه طريقـا مسـدودا  - ٦٥
على الرغم من تزايد احلاجة إىل إبـرام اتفاقـات جديـدة بشـأن 
نزع السالح النووي واملواد االنشطارية ومنع حـدوث سـباق 
للتسلح يف الفضاء اخلارجي. وهـذا الوضـع املتجمـد يثـري قلقـا 
خطريا داخل اتمع الـدويل مبعثـه أن فعاليـة األجـهزة القائمـة 
املتعددة األطراف لرتع السالح تتأثر حاليا تأثريا معاكسا مـن 

جراء ذلك. 
وعلـى الرغــم مــن هــذه االجتاهــات هنــاك تطــورات  - ٦٦
معينة توفر منطلقا للتقدم علـى هـذا الطريـق مسـتقبال. فقـد مت 
حاليا تفكيك أكـثر مـن نصـف األسـلحة النوويـة الـيت كـانت 
منشــورة وقــت أن بلغــت احلــرب البــاردة ذروــا. كمـــا أن 
األغلبيــة الســاحقة مــن الــدول قــد امتثلــت متامــا اللتزاماـــا 
القانونيـة بشـأن أسـلحة الدمـار الشـــامل. وأصبحــت حــاالت 
عدم االمتثال التفاقات الضمانات مع الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة ولقـرارات جملـس األمـن نـادرة حاليـــا وال متثــل اجتاهــا 

عامليا.  
وقـــد اكتســـبت اجلـــهود الراميـــة إىل القضـــاء علـــى  - ٦٧
األسلحة النووية قوة جديدة من الفتوى الـيت أصدرـا حمكمـة 
العــدل الدوليــــة يف عـــام ١٩٩٦ بشـــأن مشـــروعية التـــهديد 
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ـــة  باألســلحة النوويــة أو اســتعماهلا، الــيت قضــت فيــها احملكم
باإلمجاع بأنه ال ينبغي التهديد باألسلحة النووية أو اسـتعماهلا 
ما مل يكن ذلك متوافقا مع مقتضيات القانون الدويل الواجبـة 
التطبيــق يف الصــراع املســلح، وبــأن �هنــاك التزامــا يوجـــب 
مباشرة التفاوض بنية حسنة وإمتامه علـى حنـو يـؤدي إىل نـزع 
ـــة دوليــة صارمــة  السـالح النـووي جبميـع جوانبـه يف ظـل رقاب
وفعالــة�(٢١). ويف مؤمتــر اســــتعراض معـــاهدة عـــدم انتشـــار 
األسلحة النووية الـذي عقـد يف عـام ٢٠٠٠، الـتزمت الـدول 
اخلمس احلائزة لألسـلحة النوويـة التزامـا قاطعـا بـرتع السـالح 

النووي. 
ـــى أســلحة  وقـد حتقـق قـدر مـن التقـدم يف القضـاء عل - ٦٨
الدمـــار الشــــامل األخــــرى. ويتوقــــع أن جتــــري يف املؤمتــــر 
االســتعراضي اخلــــامس للـــدول األطـــراف يف اتفاقيـــة حظـــر 
اســــتحداث وإنتــــاج وتكديــــس األســــلحة البكتريولوجيـــــة 
(البيولوجيـة) والتكسـينية وتدمــري تلــك األســلحة(٢٢) مناقشــة 
حالة املفاوضات الرامية إىل تعزيز االتفاقيـة. ومنـذ أن دخلـت 
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسـلحة 
ــــاذ يف عـــام  الكيميائيــة وتدمــري تلــك األســلحة(٢٣) حــيز النف
١٩٩٧، مت تدمري حوايل ٦٠٠ ٥ طن من العوامـل الكيميائيـة 
و ١,٦ مليون من الذخائر واحلاويات، وأجرت منظمة حظـر 

األسلحة الكيميائية ١٠٠ عملية تفتيش يف ٤٩ دولة. 
ــــة ملؤمتـــر  وســتبدأ يف عــام ٢٠٠٢ العمليــة التحضريي - ٦٩
استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الـذي سـيعقد 
يف عام ٢٠٠٥. وسيبدأ فريق من اخلرباء احلكوميني العمل يف 
إعداد دراسة بشأن القذائف وسيقدم عنها تقريرا إىل اجلمعيـة 
العامة يف عام ٢٠٠٢. وسيعقد املؤمتر املعين بتيسـري بـدء نفـاذ 
معاهدة احلظر الشامل للتجـارب النوويـة يف الفـترة مـن ٥ إىل 
٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. وقررت اجلمعية العامة يف تشـرين 
الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ إعـــداد دراســة تســتغرق ســنتني بشــأن 

التعليم والتدريب يف جمايل نزع السالح ومنع االنتشار. 

وينبغي استطالع إمكانيات إجياد معايري قابلة للتحقق  - ٧٠
وال رجعـة فيـها، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق بـالقذائف والفضـــاء 
اخلارجي. وعلى الصعيد احلكومي الدويل، هناك حاجة قائمـة 
منذ زمن طويل إىل توفري فرصة ملناقشـة جمموعـة أوسـع نطاقـا 
مــن قضايــا نــزع الســالح، مبــا يف ذلــك األجــــهزة املتعـــددة 

األطراف لرتع السالح. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي - ٧١

هذا اال ما يلي: 
بـذل مزيـد مـن اجلـهود لكفالـة التنفيـذ التـــام ملعــاهدة  �
ــــة واتفاقيـــة األســـلحة  عــدم انتشــار األســلحة النووي
البيولوجيــة واتفاقيــة األســــلحة الكيميائيـــة، وحتقيـــق 

عامليتها؛ 
عقد مؤمتر دويل يكرس لرتع السالح؛  �

مواصلــة أعمــال األمــــم املتحـــدة الراميـــة إىل تعزيـــز  �
املساءلة العلنية، وإيضاح فوائد نزع السالح، ورصـد 

أنشطة البحث والتطوير يف جمال التسلح؛ 
دعـم اجلـهود الـيت يبذهلـا اتمـع الـدويل، مبـا يف ذلــك  �

اتمع املدين، للقضاء على أسلحة الدمار الشامل. 
 

اهلدف: دعوة مجيـع الـدول إىل النظـر يف االنضمـام 
إىل اتفاقيـة حظـر اسـتعمال وتكديـس وإنتـاج ونقــل 
األلغــام املضــادة لألفــراد، وتدمــري  تلــــك األلغـــام 
(معـــاهدة حظـــر األلغـــام املضـــادة لألفــــراد)(٢٤) ، 
ــة  وكذلـك إىل بروتوكـول اتفاقيـة األسـلحة التقليدي

املعينة املعدل املتعلق باأللغام(٢٥). 
ـــة وختــل بــأمن  ال تـزال األلغـام األرضيـة تعرقـل التنمي - ٧٢
ـــث بلــدان العــامل. وتصديــا هلــذا  السـكان فيمـا يقـرب مـن ثل
الوضع، جيري حاليا التخطيط لتقدمي الدعـم، أو جيـري تقدميـه 
بـالفعل، مـن جـانب األمـم املتحـدة لألعمـال املتعلقـة باأللغـــام 
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فيما يزيد على ٣٠ بلدا، وهو مـا ميثـل زيـادة بنسـبة ١٠٠ يف 
املائـة منـذ عـام ١٩٩٧. ومـن امللفـــت للنظــر أن هنــاك حبوثــا 
ـــام األرضيــة تكــاد  مسـتقلة تفيـد أن أنشـطة إنتـاج ونقـل األلغ
تكون قد توقفت خـالل هـذه الفـترة، بينمـا تكللـت بالنجـاح 
محلة وصم استخدام األلغام. وعلـى الرغـم مـن هـذا، ال تـزال 
حتدث إصابات بشــرية نتيجـة لأللغـام بصفـة يوميـة، وال يـزال 

بعض البلدان واجلماعات سادرا يف نشر األلغام األرضية. 
والزخـم الـذي أوجدتـه محلـة وصـم اســـتخدام األلغــام  - ٧٣
األرضية وتدمري املخزونات القائمـة منـها جيـري احلفـاظ عليـه، 
عـن طريـق الرصـــد مــن جــانب اتمــع املــدين وتدابــري توفــري 
الشفافية وعقد االجتماعات السنوية للدول األطراف. ويف ٢٩ 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ بلـغ عـــدد األطــراف يف معــاهدة حظــر 
األلغام املضادة لألفراد ١١٧. وبلغ عــدد البلـدان الـيت انضمـت 
إىل املعاهدة أو صدقت عليها منذ نشر إعالن األلفية ١٢ بلدا، 
بينمـا بلـغ عـدد الـدول املشـاركة يف الـربوتوكول الثـاين املعــدل 
التفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينـة ميكـــن 
اعتبارهــا مفرطــــة الضـــرر أو عشـــوائية األثـــر(٢٦) ٥٨ دولـــة. 
وال يـزال القضـاء الكلـي علـى األلغـام املضـادة لألفـراد يشـــكل 
ضرورة ال غىن عنها ألمن البشر وتنميتهم اجتماعيا واقتصاديا. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي - ٧٤

هذا اال ما يلي:  
حتقيق العاملية التفاقيـة حظـر األلغـام املضـادة لألفـراد،  �
واتفاقية األسلحة التقليدية املعينة وبروتوكوهلا املعـدل 
الثـاين، بتشـجيع الـدول علـــى التصديــق علــى هــاتني 
ــــــهما وعلـــــى قبـــــول  االتفــــاقيتني أو االنضمــــام إلي

الربوتوكول املعدل؛  
تشـجيع الـدول علـى تزويـد األمـــني العــام مبعلومــات  �
كاملـة ويف حينـها علـى النحــو املطلــوب يف املــادة ٧ 

من معاهدة حظر األلغام املضادة لألفراد؛ 

مواصلة األعمال اليت تضطلع ا األمم املتحدة إلجياد  �
برامج إلزالة األلغام والتوعية ا ومسـاعدة ضحاياهـا 
ـــدان واملنــاطق  ووضـع خطـط للطـوارئ مـن أجـل البل

املضرورة باأللغام.  
 

اهلـدف: اختـاذ إجـراءات متضـافرة مـن أجـل وضـــع 
ايــة لالجتــار غــري املشــــروع باألســـلحة الصغـــرية 
واألسـلحة اخلفيفـة، وال ســـيما بزيــادة الشــفافية يف 
عمليات نقل األسلحة ودعـم تدابـري نـزع السـالح 
على الصعيد اإلقليمي، مـع مراعـاة مجيـع توصيـات 
مؤمتـر األمـم املتحـدة املعـين باالجتـار غـــري املشــروع 

باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة 
هناك حتديات خطـرية جتابـه السـالم واألمـن الدوليـني  - ٧٥
من جراء االجتار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية واألسـلحة 
اخلفيفة. واإلفراط يف تكديس هذه األسلحة وتوافرها بسهولة 
يعرضـان للخطـر جـهود التعمـري والتنميـة يف مراحـــل مــا بعــد 
انتــهاء حــاالت الصــراع، وميثــــالن ديـــدا لألمـــن البشـــري 
ــاج  وانتـهاكا للقـانون اإلنسـاين وحقـوق اإلنسـان. ويـزاول إنت
األسلحة الصغرية بصورة قانونية أكثر مـن ٦٠٠ شـركة فيمـا 
ال يقل عن ٩٥ بلدا، وتقدر قيمة اإلنتاج العاملي من األسلحة 
الصغـرية مبـا جيـاوز ١,٤ بليـون دوالر، وقيمـة إنتـاج الذخـــائر 
مبا يبلغ ٢,٦ بليون دوالر. ويقدر املتوافر يف مجيع أحناء العــامل 
مــن األســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة بـــ ٥٠٠ مليـــون 
قطعة. وهذه األسلحة هلـا آثـار معاكسـة خطـرية علـى التنميـة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبشـــرية، حـــىت خـــارج منـــاطق 

الصراعات. 
ـــا مببــادرات خمتلفــة، علــى الصعيديــن  ويــضطلع حالي - ٧٦
العــاملي واإلقليمــي، ملعاجلــــة مســـألة االجتـــار غـــري املشـــروع 
باألسـلحة الصغـرية. فعلـى الصعيـــد اإلقليمــي تشــمل التدابــري 
املتخذة التوقيع علـى معـاهدات ملزمـة قانونـا، وتعزيـز واختـاذ 
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التدابــري علــى الصعيــــد اإلقليمـــي أو دون اإلقليمـــي للوقـــف 
االختياري لنقل هذه األسلحة وصنعها. وتشمل هـذه التدابـري 
الوقـف االختيـاري إلنتـاج األسـلحة الصغـرية واالجتـار ـــا يف 
نطـاق اجلماعـة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا؛ واالتفاقيــة 
املشتركة بني البلدان األمريكية ملكافحة صنع األسلحة الناريـة 
والذخرية واملتفجرات واملواد األخرى ذات الصلة واالجتار ا 
بطـرق غـري مشـروعة؛ واإلجـراء املشـترك علـى نطـاق االحتـــاد 
األورويب بشأن األسلحة الصغرية ومدونـة السـلوك املطبقـة يف 
االحتــاد األورويب بشــأن صــادرات األســلحة؛ وخطــة عمــــل 
ــاون  اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي. وقـد تـوج هـذا التع
اإلقليمـــي يف أفريقيـــا وأمريكـــا الالتينيـــة وأوروبـــا بصـــــدور 
إعالنات باماكو ونريويب وبرازيليا واجلماعة اإلمنائية للجنــوب 
األفريقي، ووثيقة أصدرــا منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا 

بشأن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة. 
ومـن األمـور البالغـة األمهيـة أيضـا جعـــل عمليــة نقــل  - ٧٧
األسـلحة أكـثر شـفافية. وتتـوىل األمـم املتحـدة إدارة وســيلتني 
من وسائل بناء الثقـة، مهـا سـجل األسـلحة التقليديـة والصـك 
املوحد لإلبالغ عن النفقات العسـكرية. ويبلـغ متوسـط عـدد 
البلـدان الـيت تقـدم تقاريرهـا بـالفعل سـنويا ٩٠ بلـــدا. ويقــوم 
باإلبالغ عن النفقات العسكرية سـنويا حـوايل ٣٥ بلـدا. ويف 
حـني أن املشـــاركة يف هــاتني الوســيلتني قــد ازدادت ازديــادا 
ملحوظــا، فإمــا ال تســتغالن اســــتغالال تامـــا علـــى النحـــو 

املتوخى. 
وبفضــل مؤمتــر األمــم املتحــدة املعــين باالجتــار غــــري  - ٧٨
املشــروع باألســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مجيـــع 
ــــوز/يوليـــه  جوانبــه، الــذي عقــد يف الفــترة مــن ٩ إىل ٢٠ مت
٢٠٠١، أتيحت للمجتمع الدويل فرصة اعتماد بعض التدابـري 
ـــل برنــامج عمــل املؤمتــر،  ملكافحـة هـذه الكارثـة العامليـة. وميث
ـــد بتوافــق اآلراء، خطــوة أوىل مهمــة حنــو حتقيــق  الـذي اعتم
هدف منع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة 

اخلفيفـــة ومكافحتـــه والقضـــاء عليـــــه. ويتضمــــن الربنــــامج 
استراتيجيات يقترح اتباعها على الصعيـد الوطـين، منـها علـى 
ســبيل املثــال إنشــاء آليــات وطنيــة للتنســيق وســن القوانــــني 
ـــن األســلحة، وزيــادة الضوابــط  املناسـبة، وتدمـري الفوائـض م
املفروضة على صنع تلك األسـلحة ونقلـها. ويتضمـن برنـامج 
العمل التأييد والتشجيع على اختـاذ تدابـري إقليميـة شـىت، منـها 
ـــال حتقيــق التوافــق بــني التشــريعات الوطنيــة،  علـى سـبيل املث
وإنشاء وتعزيز اآلليات اإلقليمية، ووضع برامـج عمـل إقليميـة 
ملنع االجتار غـري املشـروع ـذه األسـلحة ومكافحتـه والقضـاء 
ـــاون واملســاعدة  عليـه. ويشـدد الربنـامج أيضـا علـى أمهيـة التع
على الصعيد الدويل، وخباصة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ تدابـري حظـر 
األسلحة اليت يفرضها جملس األمن وجتريـد احملـاربني السـابقني 
من أسلحتهم وتسـرحيهم وإعـادة إدماجـهم يف اتمـع املـدين. 
بيـد أن املؤمتـر مل يتوصـــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن قضيتــني 
ـــة اخلاصــة لتلــك  أساسـيتني مهـا: القيـود املفروضـة علـى امللكي
ـــاصر  األســلحة وتنظيــم تلــك امللكيــة، ومنــع انتقاهلــا إىل العن

الفاعلة غري احلائزة لصفة الدولة. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي - ٧٩

هذا اال ما يلي: 
تأمني التزامات دولية عاجلـة بتقـدمي كـل مـن املـوارد  �
البشـرية واملاليـة الالزمـــة للقيــام علــى الوجــه الفعــال 
بتنفيــذ ومتابعــة التدابــــري املعتمـــدة يف مؤمتـــر األمـــم 
املتحــدة املعــــين باالجتـــار غـــري املشـــروع باألســـلحة 

الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه؛ 
القيــام، عــــن طريـــق األمـــم املتحـــدة، بعقـــد مؤمتـــر  �
اسـتعراضي يف عـام ٢٠٠٦ واجتماعـات للـدول مــرة 
كل سنتني لبحث التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل 

املؤمتر؛ 
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دعم املساعي اليت تبذهلا الـدول ملنـع انتشـار األسـلحة  �
الصغرية، عن طريق توفري اخلربة التقنية والدعـم املـايل 

يف جمال مجع هذه األسلحة وتدمريها؛ 
اسـتطالع إمكانيـات التمويـل مــن القطــاعني اخلــاص  �
ــــابل  والعـــام للمبـــادرات املعنونـــة �األســـلحة يف مق

التنمية�؛ 
مواصلـة اجلـهود الـيت تبذهلـــا األمــم املتحــدة لتحقيــق  �
ــــز  املشـــاركة العامليـــة يف صكـــوك بنـــاء الثقـــة وتعزي
املبادرات اإلقليمية، ومن ذلـك مثـال إنشـاء سـجالت 
إقليميـة وعمليـات لتبـادل البيانـات املتعلقـة بــاألرصدة 

الوطنية. 
 

ـــداف  التنميــة والقضــاء علــى الفقــــر: األه ثالثا -
اإلمنائية لأللفية 

إن حتقيـــق النمـــو االقتصـــادي املســـــتدام والعريــــض  - ٨٠
القاعدة أمر ضروري إلحـراز قـدر كبـري مـن النجـاح يف احلـد 
مـن الفقـر وتعزيـز التنميـة. وتركـز األهـداف اإلمنائيـــة لأللفيــة 
ـــيت يتعــني االهتمــام ــا  علـى بعـض اـاالت ذات األولويـة ال
للقضـاء علـى الفقـر املدقـع. وتشـمل هـذه األهـداف التزامــات 
تعهدت ا الدول املتقدمة النمو، مثل زيادة املساعدة اإلمنائيـة 
ـــــام  الرمسيـــة وحتســـني إمكانيـــات الوصـــول إىل األســـواق أم

الصادرات من البلدان النامية. 
ومــن األمــور البالغــــة األمهيـــة أن تصبـــح األهـــداف  - ٨١
اإلمنائيـة لأللفيـة أهدافـا وطنيـة وأن تســـتغل يف زيــادة الــترابط 
ــد  واالتسـاق بـني السياسـات والـربامج الوطنيـة. وجيـب أن تفي
هـذه األهـداف أيضـا يف تضييـق الفجـوة بـــني مــا يلــزم عملــه 
وما ينجز بالفعل. واتساع الفجـوة بـني األهـداف واملنجـزات 
يعين ضمنا أن اتمع الدويل قـد أخفـق يف الوفـاء بااللتزامـات 

البالغة األمهية اليت تعهد ا خالل فترة التسعينيات. 

واألهداف اإلمنائية لأللفيـة أهـداف متداعمـة وحتتـاج  - ٨٢
إىل برامج متعددة القطاعات تعـاجل هـذه األهـداف كـال علـى 
حــدة يف آن واحــــد. وينبغـــي أن تكفـــل البلـــدان أن تـــؤدي 
اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقــر إىل زيــادة التركــيز علــى أشــد 
الفئــات فقــرا وأشــدها ضعفــا عــن طريــق خنبــة مالئمــة مـــن 
السياسات االقتصادية واالجتماعيـة. وينبغـي أن حتتـل حقـوق 
اإلنسـان مكانـة مركزيـة يف برامـج الســـالم واألمــن والتنميــة. 
وباإلضافة إىل ذلك، يلزم توسيع نطاق الشـراكات بـني مجيـع 
األطــراف صاحبــة املصلحــة، مثــل اتمــع املــــدين والقطـــاع 

اخلاص.  
وســـتتوىل األمـــم املتحـــدة بالتعـــاون مـــع الشــــركاء  - ٨٣
اآلخريـن يف جمـال التنميـة رصـد األهـداف الـيت تتصـل اتصـــاال 

مباشرا بالتنمية وبالقضاء على الفقر (انظر املرفق). 
اهلــــدف: أن ختفــــض إىل النصــــف، حبلــــول عـــــام 
٢٠١٥، نسبة السكان الذين يقل دخلـهم اليومـي 
عن دوالر واحد، ونسبة سكان العامل الذين يعانون 
مـن اجلـوع، ونسـبة الســـكان الذيــن ال يســتطيعون 
احلصول على املياه الصاحلة للشرب أو ال يقـدرون 

على تكلفتها 
الفقر الناتج عن قلة الدخل 

منذ عام ١٩٩٠، اخنفض عدد الذين يعيشون على أقل  - ٨٤
من دوالر واحد يوميـا مـن ١,٣ بليـون نسـمة إىل ١,٢ بليـون 
نسمة. بيد أن توزيع هذا االخنفاض مل يكن منتظما. ففي شرق 
آسـيا، تنـاقصت معـدالت الفقـر بسـرعة تكفـي لبلـــوغ اهلــدف 
احملدد يف عام ٢٠١٥. أما أفريقيا جنوب الصحراء الكربى فقد 
بعدت كثريا عن ذلك، بل وتفاقمت معـدالت الفقـر يف بعـض 
بلداا. ويف حني أن أكرب عدد من الفقراء يعيشـون يف جنـوب 
آسيا، فإن أعلى نسبة للفقراء توجد يف أفريقيا جنوب الصحراء 
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الكربى، حيث يعيش حوايل ٥١ يف املائة من السكان على أقل 
من دوالر واحد يوميا. 

وقد أعادت اجلمعية العامـة يف دورـا االسـتثنائية الـيت  - ٨٥
عقدت يف عام ٢٠٠٠ تأكيد االلتزامات املتفق عليها يف مؤمتـر 
القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة، وأسـفرت تلـك الـدورة عــن 
مبادرات جديدة وشديدة األمهية للقضاء على الفقر. فقد ُأتفــق 
ألول مـرة، علـى وجـه اخلصـوص، علـى هـدف عـــاملي هــو أن 
ختفض إىل النصف حبلول عام ٢٠١٥ نسبة الذيـن يعيشـون يف 
فقـر مدقـع، وتلـى ذلـك إقـرار مجيـع البلـدان يف إعـــالن األلفيــة 
الصـادر عـن األمـم املتحـدة واملعتمـد يف أيلـول/ســبتمرب ٢٠٠٠ 
لاللتزام باألهداف العاملية املتعلقة باحلد من الفقر. واقترنت ذا 
العمل على صعيد السياسات جـهود كثـرية تبـذل حاليـا لدعـم 
املؤسســات الــيت تتمــيز بالكفــاءة والفعاليــة. فــاألمم املتحــــدة 
تشـارك، مثـال، يف بعـض الـربامج الـيت تقـدم اخلدمـــات لصغــار 
ـــق مشــاريع التمويــل املتنــاهي  مـزاويل األعمـال احلـرة عـن طري

الصغر اليت تفي بأولويات اتمعات احمللية. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي - ٨٦

هذا اال ما يلي: 
كفالة الدعم للمبادرات االقتصادية واالجتماعية الـيت  �
تركــز علــى احلــد مــن الفقــر ويضطلــع ــــا بقيـــادة 

البلدان؛ 
تعزيـز القـدرات الالزمـة لتوفـري اخلدمـات االجتماعيــة  �

األساسية؛ 
ـــم والرصــد  املسـاعدة يف بنـاء القـدرات الالزمـة للتقيي �

والتخطيط فيما يتعلق بالفقر. 
 

اجلوع 
ال يعد الدخل املقياس الوحيد للفقر. فالفقراء يعـانون  - ٨٧
مــن ســوء التغذيــة واعتــالل الصحــة. وفيمــــا بـــني الفـــترتني 

١٩٩٠-١٩٩٢ و ١٩٩٦-١٩٩٨، اخنفـــض عـــــدد الذيــــن 
يعـانون مـن نقـص التغذيـة مبقـدار ٤٠ مليـون نسـمة يف بلــدان 
العامل النامية. بيد أنه ال يزال يوجد يف العامل النامي حنو ٨٢٦ 
مليون شخص ال حيصلون على ما يكفيهم مـن الغـذاء للعيـش 
ــة إىل  حيـاة عاديـة يتمتعـون فيـها بالصحـة والنشـاط. وباإلضاف
ذلــك، فإنــه مــن جممــوع األطفــال الذيــن يتوفــون ســنويا يف 
البلـدان الناميـة قبـل بلـوغ سـن اخلامســـة، البــالغ ١١ مليونــا، 

يلقى ٦,٣ ماليني طفل حتفهم بسبب اجلوع. 
والتخفيـف مـــن وطــأة اجلــوع شــرط أساســي أيضــا  - ٨٨
للحـد مـن الفقـر علـى حنـو مسـتدام حيـث أن حتسـني التغذيـــة 
حيسـن إنتاجيـة األيـدي العاملـة وقـدرة األفـراد علـى الكســب. 
وزيادة إنتاج األغذية أمر جوهري يف هـذا الصـدد، حيـث أن 
٧٥ يف املائة من الفقراء واجلائعني يف العامل يعيشون يف مناطق 
ريفية ويعتمدون يف رزقهم علـى الزراعـة إمـا بصـورة مباشـرة 
ــــادة غـــالت  أو غــري مباشــرة. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن زي
احملاصيل تقلل األسعار، مما يعود بالفائدة على مجيع الفقراء. 

وقد أرسى إعالن روما بشـأن األمـن الغذائـي العـاملي  - ٨٩
ـــة الــيت اعتمــدت يف  وخطـة عمـل مؤمتـر القمـة العـاملي لألغذي
املؤمتر يف عام ١٩٩٦(٢٧) األساس الالزم لتمهيد سـبل متنوعـة 
للوصـول إىل هـدف مشـترك، هـو توفـري األمـن الغذائــي علــى 
مستوى الفرد واألسرة املعيشية وعلى كل من الصعيد الوطـين 
واإلقليمـي والعـاملي. وكـان اهلـدف الرئيسـي ملؤمتـر القمـة هــو 
كفالـة يئـة بيئـة سياسـية واجتماعيـة واقتصاديـة متكينيــة بغيــة 
إجيـاد أفضـل الظـروف املناسـبة للقضــاء علــى الفقــر، وحتقيــق 
ـــرأة  السـالم الدائـم القـائم علـى املشـاركة التامـة واملتكافئـة للم
والرجـل، باعتبـار ذلـك أهـم السـبل املؤديـــة إىل حتقيــق األمــن 
الغذائي املستدام للجميع. وأكد مؤمتر القمة علـى أمهيـة تنفيـذ 
سياسـات تـؤدي إىل حتسـني إمكانيـات احلصـول علـى الغـــذاء 

الكايف واملناسب تغذويا واستغالله استغالال فعاال. 
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ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي - ٩٠
هذا اال ما يلي: 

تقييم التدابري املتخذة منذ مؤمتر القمة العاملي لألغذيـة  �
ـــام ١٩٩٦، وذلــك يف االســتعراض  الـذي عقـد يف ع
اخلمسي ملؤمتر القمة العـاملي لألغذيـة الـذي سـيجرى 
ــــط  يف تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠١، واقــتراح خط
جديــدة علــى الصعيديــن الوطــين والــــدويل لتحقيـــق 

أهداف مكافحة اجلوع؛ 
ـــــة  كفالــــة أن تكــــون السياســــات املتعلقــــة باألغذي �
وسياسـات التجـــارة الزراعيــة والسياســات التجاريــة 
بوجه عام مؤدية إىل تعزيز األمن الغذائي للجميع من 

خالل نظام جتاري عاملي منصف وعادل؛ 
ـــــم  مواصلـــة إيـــالء األولويـــة لصغـــار الـــزراع، ودع �
جـــــهودهم الراميـــــــة إىل تعزيــــــز الوعــــــي البيئــــــي 

والتكنولوجيات البسيطة املنخفضة التكلفة. 
احلصول على املياه 

تتوافــر حاليــا إمكانيــة الوصــول إىل مصــادر حمســــنة  - ٩١
للمياه حلوايل ٨٠ يف املائة من السكان يف بلدان العامل النامية. 
بيـد أن هنـاك حنـو بليـون مـن البشـر ال يزالـــون حمرومــني مــن 
إمكانية احلصول على إمدادات املياه النقيـة و ٢,٤ بليـون مـن 
البشـر يفتقـرون إىل مرافـق الصـرف الصحـي األساسـية. ومـــع 
ما تسببه التنمية االقتصادية والنمو السكاين مـن تزايـد الطلـب 
علـى مـوارد امليـاه احملـدودة، سـتصبح إدارة امليـاه وتوفـري ميـــاه 
الشـرب املأمونـة ومرافـق الصـرف الصحـي مـن اــاالت ذات 
األولويــة. ويواصــل برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك لرصـــد 
اإلمـدادات املائيـة ومرافـق الصـرف الصحـي دعـم عمليـة بنـــاء 
القـدرات ـدف تعميـم توفـري ميـاه الشـــرب املأمونــة ومرافــق 

الصرف الصحي. 

ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي - ٩٢
هذا اال ما يلي: 

التشــجيع علــى زيــادة االســــتثمار يف قطـــاعي امليـــاه  �
ومرافق الصرف الصحي؛ 

ـــة بــاإلدارة املســتدامة  معاجلـة املسـائل األخـرى املتصل �
ملـوارد امليـاه يف مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املســتدامة 

املقرر عقده يف جوهانسربغ يف عام ٢٠٠٢. 
 

اهلـــدف: أن تكفـــل، حبلـــول عـــام ٢٠١٥، قــــدرة 
األطفــال يف كــل مكــان، ذكورهــــم وإناثـــهم علـــى 
السواء، على إمتام مرحلــة التعليــم االبتدائــي، وأن 
تتــاح للبنــني والبنــات إمكانيـــة الوصـــول إىل مجيـــع 

مستويات التعليم على قدم املساواة 
 

ارتفعت مستويات التعليـم يف البلـدان الناميـة ارتفاعـا  - ٩٣
شـديدا يف نصـــف القــرن املنصــرم، غــري أن الشــوط ال يــزال 
طويال يف هذا اال. فمن بـني األطفـال الذيـن كـانوا يف سـن 
الدراســة يف عــام ١٩٩٨ ولكنــــهم غـــري ملتحقـــني بـــالتعليم 
االبتدائـي، البـالغ جمموعـهم ١١٣ مليونـا، كـــان ٩٧ يف املائــة 
يعيشــون يف الــدول الناميــة وحنـــو ٦٠ يف املائـــة كـــانوا مـــن 
البنات. وال يزال انتظام اإلنـاث يف التعليـم يف املنـاطق الريفيـة 

بوجه خاص منخفضا بدرجة مفزعة. 
ويظـــل حتقيـــق اهلـــدف املتمثـــل يف تعميـــم إمكانيــــة  - ٩٤
احلصول على التعليم األساسي حتديا مـن التحديـات املاثلـة يف 
هـذا اـال. ففـي البلـدان الناميـة ال يتـم طفـل واحـد مـن كــل 
ثالثة أطفال مخس سنوات من التعليم املدرسي. وعلـى الرغـم 
من تزايد معـدالت القيـد يف عـدة منـاطق، فـإن نوعيـة التعليـم 
الذي يتلقاه كثريون ال تزال متدنية. وتوجد يف بلـدان عديـدة 
ـــدالت القيــد والبقــاء يف التعليــم بــني  تفاوتـات خطـرية يف مع
البنـات والبنـني وبـــني أطفــال األســر الغنيــة واألســر الفقــرية. 
وهناك عدة عوامل ميكن أن تتحالف كلــها ضـد إعمـال احلـق 
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األساســـي للبنـــات يف التعليـــم، هـــي التحـــيزات اجلنســـانية، 
والـــزواج املبكـــر، واألخطـــار الـــيت ـــدد األمـــن اجلســــدي 
والعـاطفي للبنـات، واملنـاهج الدراسـية الـيت ال تراعـي املنظـــور 

اجلنساين. 
والقصور عن تغيـري وضـع البنـات ال ينـم عـن التميـيز  - ٩٥
ـــم أيضــا عــن ســوء إدارة االقتصــاد  بـني اجلنسـني فقـط بـل ين
وسـوء السياسـة االجتماعيـة. فقـد أظـهرت التجربـة مـــرة تلــو 
أخـرى أن االسـتثمار يف تعليـم البنـات يـؤدي بصـورة مباشــرة 
وسـريعة إىل حتسـني التغذيـــة بالنســبة لألســرة كلــها وحتســني 
الرعايـة الصحيـة وتقليـل اخلصوبـة واحلـد مــن الفقــر وحتســني 

األداء بوجه عام. 
ويدعو إطار داكار لتوفري التعليـم للجميـع إىل تطويـر  - ٩٦
أو تعزيــز خطــط العمــل الوطنيــة وتقويــــة اآلليـــات الوطنيـــة 
واإلقليمية والدولية لتنسـيق اجلـهود العامليـة الراميـة إىل تعجيـل 
خطى التقدم حنو توفري التعليـم للجميـع. وتوفـر مبـادرة األمـم 
املتحـدة لتعليـم البنـات، الـيت وضعـت يف ســـياق متابعــة إطــار 
ــــد القطـــري  توفــري التعليــم للجميــع، توجيــهات علــى الصعي

ملنظومة األمم املتحدة وتشمل الشركاء اآلخرين. 
ومتثـــل برامـــج �التغذيـــة املدرســـــية� و �حصــــص  - ٩٧
اإلعاشة املرتلية� أمثلة جيدة على كيفية حفـز األسـر املعيشـية 
الفقرية على إرسال بناا إىل املدرسة عن طريق حلول مبدعـة 
متعـددة املسـتويات ومســـيرة حمليــا. وميكــن هلــذه الــربامج أن 
تكـون مؤثـرة علـى كـل مـا جناـه مـن حتديـات، وهـي انعــدام 
فرصـة احلصـول علـى التعليـــم، واملشــاكل الصحيــة، والفقــر. 
وميكن للوجبات وحصص اإلعاشة اليت تعطـى يف املـدارس أن 
جتلــب مزيــدا مــن األطفــال إىل املــدارس، وأن توفـــر تكـــافؤ 
الفــرص للبنــات، وأن ختفــض معــدالت ســوء التغذيــــة، وأن 

حتسن مستويات البقاء يف التعليم. 

ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي - ٩٨
هذا اال ما يلي: 

ـــول تعليــم  حـث مقـرري السياسـات الوطنيـة علـى قب �
ـــم  البنـات بوصفـه اسـتراتيجية مـن اسـتراتيجيات تعمي

التعليم االبتدائي، وبوصفه أيضا غاية يف حد ذاته؛ 
حث احلكومات الوطنيـة واتمعـات احملليـة واتمـع  �
الدويل على ختصيص موارد كبـرية ألغـراض التعليـم، 

ومنها مثال األبنية املدرسية والكتب واملعلمون؛ 
جعل النظم التعليمية متوافقة مـع احتياجـات البنـات،  �

خصوصا املنتميات إىل األسر املعيشية الفقرية؛ 
دعم برامج التغذية املدرسية وبرامج حصص اإلعاشة  �

املرتلية اليت ميكن أن جتتذب البنات إىل املدارس. 
 

ـــض  اهلــدف: أن يتحقــق، حبلــول عــام ٢٠١٥، خف
الوفيـــات النفاســـية مبقـــدار ثالثـــة أربـــاع وخفـــض 
وفيات األطفال دون ســن اخلامســة مبقــدار الثلثــني 

بالقياس إىل معدالما احلالية 
 

يتبـني مـن تقديـرات الوفيـــات النفاســية لعــام ١٩٩٥  - ٩٩
على نطاق العـامل أن حـوايل ٥١٥ ٠٠٠ امـرأة يتوفـني سـنويا 
ألسباب تتصل بـاحلمل، وأن ٩٩ يف املائـة مـن هـذه احلـاالت 
حتدث يف البلدان الناميـة. وعلـى الرغـم مـن وجـود أدلـة علـى 
ــــية يف بعـــض  حــدوث اخنفاضــات كبــرية يف الوفيــات النفاس
البلدان، فإنه ال توجد بيانات يوثـق ـا يف البلـدان الـيت يعتقـد 
أن املشــكلة تبلــغ فيــها أقصــى درجــة مــن احلــدة. ويتوقـــف 
ـــر الرعايــة الصحيــة  االخنفـاض يف الوفيـات النفاسـية علـى تواف
للحوامــل، خصوصــا لــدى معاجلــة التعقيــدات الــيت تكتنـــف 
احلمل. ونسبة حـاالت الـوالدة الـيت جتـرى مبسـاعدة مشـرفني 
مهرة وممرضات ماهرات التتجـاوز علـى نطـاق العـامل ٥٦ يف 
املائة. وكثريا ما تفتقر الفتيات املراهقات والنساء إىل إمكانيـة 
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أن يتخـــذن القـــرارات الـــيت ختصـــهن بأنفســـهن وإىل ســـــبل 
احلصــول علــى خدمــات جيــدة النوعيــة وميســـورة التكلفـــة 

للصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك خدمات تنظيم األسرة. 
١٠٠ -ومتثـل مبـادرة �جعـل احلمـل أكـثر ســـالمة� إحــدى 
املسامهات اليت تقدمها األمم املتحدة يف اجلهود العاملية الراميـة 
إىل حتقيق األمومة الساملة. وتستند هذه املبادرة إىل فرضيـة أن 
حتقيـق اخنفاضـات كبـــرية ومطــردة يف الوفيــات النفاســية ويف 
ـــف بصــورة حامســة علــى توافــر  وفيـات حديثـي الـوالدة يتوق
خدمات الرعاية الصحية النفاسـية ودرجـة تيسـرها ونوعيتـها، 
وبالتـايل يتعـــني بــالضرورة تركــيز اجلــهود علــى تعزيــز نظــم 

الرعاية الصحية. 
١٠١ -ويتواصــل علــى الصعيــد العــاملي اخنفــاض معــــدالت 
وفيــات األطفــال دون ســن اخلامســة: فقــد اخنفــــض معـــدل 
وفيــات األطفــال دون ســن اخلامســة مــن ٩٤ إىل ٨١ لكـــل 
٠٠٠ ١ مـــن املواليـــد األحيــــاء فيمــــا بــــني عــــامي ١٩٩٠ 
و ٢٠٠٠. بيــد أن عــدد األطفــال الذيــن يتوفــون دون ســـن 
اخلامسة سنويا يف البلدان النامية ال يـزال يقـارب ١١ مليونـا، 
ومعظـم هـذه احلـاالت نـاتج عـن أمـراض ميكـن الوقايـة منــها. 
وقد تباطأ التقدم احملـرز يف ختفيـض وفيـات األطفـال يف بعـض 
املناطق بفعل آثار فريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز وعـودة 
املالريا والسل إىل الظهور. ومن العوامل الرئيسـية الـيت تسـهم 
يف ذلــك امليــاه غــري املأمونــة وســوء التغذيــــة وعـــدم كفايـــة 
التحصني ونقص التعليم واالفتقـار إىل إمكانيـة احلصـول علـى 

اخلدمات الصحية واالجتماعية األساسية. 
١٠٢ -ومن بني املبادرات اليت شـرع فيـها للحـد مـن كارثـة 
ــــال،  انتشــار األمــراض الرئيســية، خصوصــا فيمــا بــني األطف
مبـادرة التحـالف العـاملي لتوفـري اللقاحـــات والتحصــني. وقــد 
أعلنـت هـذه املبـادرة رمسيـا يف أوائـل عـام ٢٠٠٠ يف دافــوس، 
وهـي تسـتهدف اجلمـع بـني مـوارد القطـــاعني العــام واخلــاص 

لكفالة محاية مجيع أطفال العــامل مـن األمـراض السـتة الرئيسـية 
الــيت ميكــن الوقايــة منــها بواســطة اللقاحــات، وهــي: شــــلل 
األطفــال والدفتريــا (اخلنــاق) والســعال الديكــــي (الشـــهاق) 

واحلصبة والتيتانوس (الكزاز) والسل. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٠٣ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
ــــات  إنشــاء (أو حتديــث) السياســات واملعايــري واآللي �
التنظيميـة علـى الصعيـد الوطـين الـــيت تكفــل األمومــة 
الســـاملة؛ ووضـــع النظـــم الـــيت تكفـــل تنفيـــذ تلــــك 

السياسات واملعايري واآلليات؛ 
تشـجيع املمارسـات اتمعيـة املناسـبة دعمـــا لســالمة  �
األمومـــة واحلـــد مـــن وفيـــات األطفـــال دون ســـــن 

اخلامسة؛ 
رصــد حالــة الرعايــــة الصحيـــة لألمـــهات وحديثـــي  �

الوالدة ومدى إمكانية احلصول على اخلدمات؛ 
دعـم برامـج التحصـني والتطعيـم، واسـتخدام العـــالج  �
باإلماهـة الفمويـة، والتغذيـة، ومبـــادرات توفــري امليــاه 

ومرافق الصرف الصحي. 
 

ـــول عـــام ٢٠١٥، وقـــف  اهلــدف: أن يتحقــق، حبل
انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/ اإليدز ووباء 
املالريــا واألمــراض الرئيســية األخـــرى الـــيت يعـــاين 

منها البشر، وبدء احنسار هذه األمراض 
١٠٤ -يف عـام ٢٠٠٠ وحـده، تـويف ثالثـة ماليـــني شــخص 
تقريبـا مـن جـراء اإلصابـة مبـرض اإليـدز، ويف الوقـت احلـــايل، 
يوجد حنو ٣٦ مليون شـخص مصـاب بفـريوس نقـص املناعـة 
البشـرية/اإليـدز. وبنهايـة عـام ٢٠٠٠ كـــانت كارثــة انتشــار 
االصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز علـــى الصعيــد 
العـاملي قـد أفضـت إىل وفـاة ٢٢ مليـون شـــخص تقريبــا. ويف 
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كثـري مـن البلـدان تـزداد االصابـــة مبــرض الســل الــذي يقــاوم 
العــالج بعقاقــري متعــددة وذلــــك بســـبب ســـوء املمارســـات 
العالجيـة. وتظـهر سـنويا أعـراض مـرض الســـل النشــط علــى 
مثانيـة ماليـني شـخص، يالقـي عـدد يربـو علـى املليونـني منـهم 
حتفهم بسبب هذا املـرض. وحتـدث نسـبة تزيـد علـى ٩٠ يف 
املائة من هذه احلـاالت والوفيـات يف البلـدان الناميـة. كمـا أن 
مــرض الســل يعتــرب الســبب الرئيســي للوفــاة بـــني املصـــابني 
بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. ويعتـرب مـرض املالريــا 
مصـدرا رئيسـيا آخـر مـن مصـادر القلـــق. إذ تتســبب املالريــا 
ـــاة مليــون شــخص، وقــد  أخــذ هــذا العــدد يف  سـنويا يف وف
االزدياد على مدى العقدين املاضيني. وأسهم كل من تدهـور 
األنظمة الصحية، وزيادة املقاومة للعقاقري واملبيدات احلشــرية، 
والتغـريات البيئيـــة واهلجــرة البشــرية، الــيت أفضــت إىل زيــادة 
ــــا علـــى املســـتوى  انتشــار األوبئــة، يف تفــاقم مشــكلة املالري

العاملي. 
١٠٥ -ويف السنوات األخرية، أظـهرت احلكومـات بوضـوح 
التزامـا سياسـيا وماليـا مـــتزايدا مبعاجلــة فــريوس نقــص املناعــة 
البشرية/اإليدز واملالريا والسل وسائر املشـاكل الصحيـة ذات 
األولوية. فهي تدرك تأثـري هـذه األمـراض علـى قـدرة الفقـراء 
على نفض غبار الفقر، وكذلك على التوقعات بالنسـبة للنمـو 
االقتصـــادي الوطـــين. ومحلـــة �رد املالريـــا علـــى أعقاــــا� 
ومبــادرة �وقــف الســل� مبادرتــان عامليتــان يضطلـــع مـــا 

للمساعدة على كبح بالء هذين املرضني الرئيسيني. 
ـــة بفــريوس  ١٠٦ -ويف دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية املعني
نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، الـيت عقـدت يف حزيـران/يونيـــه 
٢٠٠١، سلمت احلكومات بأن الوقاية مـن اإلصابـة بفـريوس 
ــيت  نقـص املناعـة البشـرية جيـب أن تكـون الدعامـة األساسـية ال
يرتكز عليها التصدي للوباء وطنيا وإقليميـا ودوليـا. وسـلمت 
أيضا بـــأن الوقايـة والرعايــــة والدعـــــم والعـــــالج للمصـابني 
ــاصر  واملتـأثرين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز متثـل عن

متداعمة يف أي استجابة فعالة وجيـب إدماجـها يف ـج شـامل 
ملكافحة الوباء. 

١٠٧ -ويشـكل الصنـدوق العـاملي للصحـة ومكافحـة اإليــدز 
أداة لزيادة االهتمام الـدويل باألزمـة الصحيـة العامليـة، وترمجـة 
هــذا االهتمــام إىل دعــم سياســي والتزامــات ماليــة. ويعــــتزم 
الصنـدوق العمـل علـى تراجـع انتشـــار فــريوس نقــص املناعــة 
البشرية/اإليدز والسل واملالريا وتقليص آثار تلـك األمـراض. 
ومـن املسـتهدف أن يدخـل الصنـدوق طـــور التشــغيل حبلــول 

اية العام. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٠٨ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
حتقيـق هـدف يـتراوح مـــن ٧ باليــني إىل ١٠ باليــني  �
دوالر بالنسبة موع اإلنفاق علـى مكافحـة فـريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز مـن كافـة املصـادر مبـا يف 

ذلك البلدان املتأثرة؛ 
حـث اتمـــع الــدويل علــى دعــم الصنــدوق العــاملي  �

للصحة ومكافحة اإليدز؛ 
تعزيـز نظـم الرعايـة الصحيـة والتصـدي للعوامـل الـــيت  �
تؤثر يف توفري العقاقـري اخلاصـة بفـريوس نقـص املناعـة 
البشـرية، مبـا فيــها العقاقــري املضــادة للرتروفريوســات 
(فريوسـات النســـخ العكســي) والقــدرة علــى حتمــل 

تكلفتها وتسعريها؛ 
ــــة  دعــم وتشــجيع إشــراك اتمعــات احملليــة يف توعي �

الناس ذه األمراض؛ 
حـث احلكومـات الوطنيـة علـى ختصيـص نسـبة أعلــى  �
من املوارد للخدمات االجتماعية األساسية يف املناطق 
الفقرية نظرا ملا لذلك من أمهية حامسـة يف الوقايـة مـن 

األمراض؛ 
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دعم مبادرات أخرى قائمة على التشارك مع القطـاع  �
اخلاص وسائر الشركاء يف التنمية. 

 
ـــال الذيـــن  اهلــدف: توفــري املســاعدة اخلاصــة لألطف
تيتموا بسبب فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
١٠٩ -تيتم حنو ١٣ مليون طفل بسبب فريوس نقص املناعـة 
البشرية/اإليدز، توجد منهم نسـبة تزيـد علـى ٩٠ يف املائـة يف 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. ومن املتوقـع أن يرتفـع عـدد 
األيتـــام بســـبب اإليـــدز إىل ٤٠ مليونـــا تقريبـــا يف العقديــــن 
القـــادمني يف أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكـــربى وحدهــــا. 
واآلليات املسببة واملعززة للفقر تتغري بسبب مرض اإليدز ألن 
أغلبية األشخاص املصابني باإليدز واملعرضـني للمـوت بسـبب 
هذا املرض هم يف ريعان الشباب. ونتيجة لذلـك، بـدأ خيتفـي 
ـــض منــاطق العــامل، تاركــا  جـزء كبـري مـن جيـل كـامل يف بع
وراءه الشــــيوخ واألطفــــال يواجــــهون احليــــــاة ويتكفلـــــون 
بأنفهسم. وتكلفة اإليدز يف املناطق الريفية باهظـة علـى وجـه 
اخلصوص، ألن ساكين احلضر املصابني بفريوس نقـص املناعـة 
البشــرية يعــودون اىل قراهــم لتلقــي الرعايــــة عنـــد إصابتـــهم 
بـاملرض، ممـا يفـرض ضغوطـا علـى املـرأة وجيـهد بشـدة مــوارد 
األسر املعيشية يف الريف. وقـد أنشـئت فرقـة العمـل املشـتركة 
بـني الوكـاالت واملعنيـة باأليتـام واألطفـال املتضرريـن لتحديــد 
ـــال مــن  اسـتراتيجية وخطـة عمـل مـن أجـل تقـدمي الدعـم الفع
جـانب األمـــم املتحــدة لأليتــام واألطفــال املتضرريــن بســبب 

فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١١٠ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
تعبئــة وتعزيــــز اإلجـــراءات املتخـــذة علـــى الصعيـــد  �
ـــم لأليتــام واألطفــال  اتمعـي واألسـري لتقـدمي الدع

املتضررين؛ 
كفالـة قيـام احلكومـات حبمايـة األطفـــال مــن العنــف  �

وسوء املعاملة واالستغالل والتمييز؛ 

ـــة  كفالـة قيـام احلكومـات بتوفـري اخلدمـات االجتماعي �
األساســية اجليــدة لألطفــال وضمــان معاملــة األيتـــام 
واألطفـال املتضرريـن مـن جـراء فـريوس نقـص املناعــة 
ــــاواة مـــع األطفـــال  البشــرية/اإليــدز علــى قــدم املس

اآلخرين؛ 
ـــذي تضطلــع بــه املــدارس كمراكــز  توسـيع الـدور ال �

للموارد اتمعية ومراكز للرعاية. 
 

اهلدف: تشجيع صناعة املستحضرات الصيدالنيــة 
علــى توفــري العقاقــري األساســية علــى نطــاق أوســـع 
ـــاج  وجعــل تكلفتــها يف حــدود مقــدرة كــل مــن حيت

إليها يف البلدان النامية 
١١١ -يف الســـنوات األخـــرية تزايـــدت مشـــــاركة صناعــــة 
املسـتحضرات الصيدالنيـــة يف برامــج حمــددة ترمــي إىل توفــري 
العقاقـري اخلاصـة بـأمراض مـن قبيـل اإليـدز واملالريـــا واجلــذام 
ــــات الليمفاويـــة والتـــهاب  وااللتــهاب الســحائي وداء اخليطي
امللتحمة (التراخوما) والسل بأسـعار زهيـدة أو إتاحتـها جمانـا. 
ويف أيــار/مــايو ٢٠٠٠ بــــدأت عمليـــة شـــراكة بـــني مخـــس 
شـركات رئيسـية للمسـتحضرات الصيدالنيـة واألمـم املتحـــدة 
من أجل زيـادة إمكانيـة حصـول البلـدان الناميـة علـى األدويـة 
اخلاصـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية، مبـا يف ذلـك احلصـول 
علـــــى ختفيضـــــات كبـــــرية يف أســـــعار العقاقـــــري املضــــــادة 
للرتروفريوسـات (فريوسـات النسـخ العكسـي). وقــد دعمــت 
املساعدة التقنية املقدمة من خـالل هـذه املبـادرة وضـع خطـط 
الرعاية والدعم فيمـا يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية يف 
ــذه  حنـو ٢٦ بلـدا. ومت حـىت اآلن، التوصـل يف ١٣ بلـدا مـن ه
البلدان إىل اتفاقات مع املوردين لتوفري عقاقري خمفضـة السـعر. 
وكجزء من اجلهود املبذولة من جانب األمم املتحـدة لتوسـيع 
نطاق احلصول على أدوية فريوس نقص املناعة البشـرية، وجـه 
طلب مفتوح إىل كل من الشركات العاملـة يف حقـل البحـث 
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والتطوير املتعلق باملسـتحضرات الصيدالنيـة ومنتجـي العقاقـري 
النوعية التماسا إلبداء اهتمامها باملوضوع. 

ــــا الرابعـــة  وأهــابت مجعيــة الصحــة العامليــة يف دور – ١١٢
واخلمسني، اليت عقدت يف أيار/مايو ٢٠٠١، باتمع الـدويل 
ــــــات املتعلقـــــة  أن يتعــــاون يف تعزيــــز السياســــات واملمارس
باملستحضرات الصيدالنية من أجل تشجيع تطوير الصناعـات 
احمللية. كما أشارت اجلمعية إىل ضرورة مراقبة أسعار العقاقري 
واإلبــالغ عنــها بصــورة طوعيــة بغيــــة زيـــادة اإلنصـــاف يف 
احلصـول علـــى العقاقــري األساســية يف نطــاق النظــام الــدويل. 
وطلبت اجلمعية من األمم املتحدة أن تعمد إىل تشجيع تطوير 
العقاقـري اخلاصـة بـاألمراض الـيت تصيـب البلـدان الفقـــرية، وأن 
تعمـل علـى تعزيـز دراسـة اآلثـار احلاليـة واملقبلـة املترتبــة علــى 
االتفاقات التجارية الدوليـة بالنسـبة للصحـة. ويف مطلـع العـام 
أجـــرت األمـــم املتحـــدة مباحثـــات مـــــع بعــــض شــــركات 
املسـتحضرات الصيدالنيـة الرئيسيـــة لالتفـاق علـــى مــا يتعــني 
اختاذه من خطوات أخرى لتوسـيع نطـاق فـرص توفـري الوقايـة 
والرعايـة للبلـدان الناميـــة فيمــا يتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة 
البشرية مبا يف ذلك إمكانية حصوهلا على األدوية اخلاصة ـذا 

املرض. 
١١٣ – ويف حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ سـلمت الـدول األعضـــاء 
يف دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بفريوس نقص املناعة 
البشرية/اإليدز بأن توافر العقاقري والتكنولوجيات ذات الصلـة 
وإمكانية احلصول عليها بأسعار معقولة عامالن مهمان يتعـني 
العمل على حتقيقـهما. وسـلمت أيضـا بضـرورة تقليـل تكلفـة 
هــذه العقاقــري وتكنولوجياــا، يف تعــاون وثيــق مــع القطــاع 
اخلــاص وشــركات املســــتحضرات الصيدالنيـــة. ويف إعـــالن 
االلتزام(٢٨) طالبت اجلمعية العامة بوضـع اسـتراتيجيات شـاملة 
للرعايـة وإحـراز تقـدم يف تنفيذهـا، مبـا يف ذلـك وضـع خطـــط 
التمويـل وآليـات اإلحالـة الالزمـة لتوفـري فـرص احلصـول علـى 

األدويــة ووســائل التشــــخيص والتكنولوجيـــات ذات الصلـــة 
بأسعار معقولة. 

ـــــت اجلمعيــــة العامــــة  ١١٤ – ويف الـــدورة االســـتثنائية رحب
باجلهود املبذولة على الصعيد الوطين لتشــجيع ابتكـار وتطويـر 
ــل  صناعـات حمليـة مطابقـة للقـانون الـدويل، مـن شـأا أن تعم
علـى زيـادة فـرص حصـــول اجلميــع علــى األدويــة. وأكــدت 
اجلمعيـة العامـة علـى ضـرورة تقييـم تأثـري االتفاقـات التجاريـــة 
الدوليـة علـى التصنيـع احمللـي للعقاقـري األساسـية، واســـتحداث 

عقاقري جديدة وإمكانية احلصول عليها. 
ــات  ١١٥ – وخـالل السـنوات األخـرية، طـالب عـدد مـن هيئ
اإلدارة وغريهـــا مـــن احملـــافل بفحـــص االتفاقـــات التجاريــــة 
ودراسة دورها يف دعـم فـرص احلصـول علـى األدويـة. وأهـم 
اتفــاق جتــاري متعلــق بإمكانيــة احلصــول علــى األدويــة هـــو 
االتفـاق املتعلـق جبوانـب حقـوق امللكيـة الفكريـــة ذات الصلــة 
بالتجـارة املعـروف باسـم �تريبـس�(٢٩). وهـذا االتفـاق يوفــر 
معايري عاملية حلماية امللكيـة الفكريـة، تشـمل النـص علـى حـد 
أدىن لرباءة االختراع مدته ٢٠ عامـا وهـو األمـر الـذي ينطبـق 
أيضا على األدوية. إال أن اتفـاق �تريبـس� مينـح احلكومـات 
مرونة أيضا يف التصدي لالهتمامات االجتماعية مثـل إمكانيـة 
احلصـول علـى األدويـة، وذلـك مثـال عـن طريـق الســـماح هلــا 
بــإصدار تراخيــص إجباريــة تلغــــي بصـــورة فعالـــة الســـيطرة 
اخلالصــة الــيت متنحــها بــراءات االخــتراع ملخــترعي العقاقــــري 
ــران/يونيـه ٢٠٠١، عقـد جملـس �تريبـس�  اجلديدة. ويف حزي
التـابع ملنظمـة التجـارة العامليـة مناقشـة خاصـة ملـدة يـوم واحــد 
بشـأن اتفـاق �تريبـس� والصحـــة. ومــن املرجــح أن تســتمر 
هـذه املناقشـة يف اجلولـة التاليـــة للمحادثــات التجاريــة ملنظمــة 
التجارة العاملية اليت تعقد على املستوى الوزاري، والـيت تركـز 
على كيفية ضمان توفـري فـرص أكـرب للحصـول علـى العقاقـري 
املنقـذة للحيـاة يف البلـــدان الناميــة، وتقــدمي الدعــم يف الوقــت 

نفسه الختراع عقاقري وتكنولوجيات جديدة. 
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١١٦ – وبـالنظر إىل وجــود حنــو ٩٥ يف املائــة مــن املصــابني 
ـــى ضــوء  بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية يف بلـدان ناميـة، وعل
احلرمان الشديد من األدوية الـذي يعـاين منـه الكثـري مـن هـذه 
البلـدان، تقـوم منظومـة األمـم املتحـدة حاليـا مبضاعفـة اجلــهود 
املبذولة من أجـل توسـيع نطـاق فـرص احلصـول علـى األدويـة 
إىل حـد كبـري يف البلـدان الناميـة، خاصـة يف أقـل البلـــدان منــوا 

اليت تعاين أشد املعاناة. 
١١٧ – وتشـمل االسـتراتيجيات الراميـــة إىل إحــراز تقــدم يف 

هذا اال ما يلي: 
تعزيــز األنظمــة الصحيــة مــن أجــــل توفـــري األدويـــة  �

األساسية؛ 
زيادة القدرة علـى حتمـل التكلفـة عـن طريـق التسـعري  �
التفضيلــي، وخفــض أو إلغــاء الرســــوم والتعريفـــات 

والضرائب املفروضة على الواردات؛ 
تعبئة التمويل املستمر لدعم تكـاليف توسـيع إمكانيـة  �

احلصول على العقاقري يف البلدان الفقرية؛ 
استطالع جدوى وضع وتنفيـذ نظـم ملراقبـة األسـعار  �
العاملية للعقاقري واإلبالغ عنها بصورة طوعية، وذلـك 
بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية وسائر الشـركاء 

املعنيني؛ 
حث شركات األدوية ال على خفض أسعار العقاقـري  �
األساسـية فحســـب، بــل أيضــا علــى حتســني توزيــع 
العقاقري املنقذة للحياة، ال سيما يف أقل البلدان منوا؛ 

اسـتخدام آليـات غـري تقليديـة ومبتكـرة لزيـادة توزيــع  �
العقاقري على من حيتاج إليها توزيعا فعاال؛ 

كفالة مواصلة تقييم وتقدير أمهية االتفاقات التجاريـة  �
الدولية اليت تؤثر على مدى توافر العقاقري األساسية؛ 
زيادة أعمال البحث والتطوير يف جمال العالج املتقدم  �

لألمراض اليت تؤثر على البلدان النامية أساسا. 

 
اهلــدف: حتقيــق حتســن كبــري يف الظــروف املعيشــــية 
لـــ ١٠٠ مليــون شــخص علــى األقــــل مـــن ســـكان 
األحيــاء الفقــرية حبلــول عــام ٢٠٢٠ علـــى النحـــو 

املقترح يف مبادرة �مدن بال أحياء فقرية� 
١١٨ – ســيتضاعف ســكان احلضــر يف العــامل خــالل اجليـــل 
املقبل من ٢,٥ بليون إىل ٥ باليـني نسـمة. وسـتكون الزيـادة 
يف معظمها يف البلدان الناميـة. وتبـني األرقـام األخـرية أن ربـع 
سـكان العـامل ممـن يعيشـون يف املـدن ليســـت لديــهم مســاكن 
مالئمة وكثريا ما يفتقرون إىل إمكانية احلصول على خدمـات 
اجتماعية أساسية مثل احلصول على مياه نقية ومأمونـة وعلـى 

صرف صحي. 
١١٩ – وتفضي زيادة تركـيز السـكان واألنشـطة االقتصاديـة 
ـــاء  يف املـدن الكبـرية يف البلـدان الناميـة إىل زيـادة الفقـر واألحي
العشـوائية. فالعشـوائيات تفتقـر إىل اخلدمـات احملليـة األساســية 
مثــل امليــــاه والصـــرف الصحـــي ومجـــع القمامـــة وشـــبكات 
ـــى  التصريـف. كمـا أـا تتسـبب يف حـدوث ضغـط شـديد عل
املوارد احمللية والنظم اإليكولوجية والبيئية، األمر الذي يستلزم 
وجـود خدمـــات اجتماعيــة ووســائل للنقــل وإدارة للنفايــات 
ومكافحـة للتلـوث تتسـم بـالتنظيم اجليـد والكفـاءة. وبإمكـــان 
التدخـل علـى مسـتوى املـــدن أن يســاعد علــى خفــض حــدة 
الفقـر، ويعـزى ذلـك جزئيـا إىل أن وفـورات احلجـــم املتيســرة 

جتعل توفري اخلدمات فعاال من حيث التكلفة. 
١٢٠ -ولقـد حتـالفت األمـم املتحـــدة مــع ســائر الشــركاء يف 
التنميـة ملواجهـة هـذا التحـدي مـــن خــالل املبــادرات الرئيســية 
ـــاء فقــرية�، و �احلملــة  املتخـذة مثـل مبـادريت �مـدن بـال أحي
العاملية لضمان احليازة� اللتني استهدفتا حتقيق تقدم واضح جتاه 
توفري املأوى املالئم للجميـع وذلـك مـن خـالل ضمـان احليـازة 
وإمكانية احلصول على اخلدمات األساسية يف كل جمتمع حملـي 
حبلول عام ٢٠١٥؛ ومبادريت �احلملة العاملية للحكم احلضري 

الرشيد�؛ و �إدارة املياه للمدن األفريقية�. 
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ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٢١ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي
هذا اال ما يلي: 

كفالــة قيــام اتمــع الــــدويل بتقـــدمي الدعـــم لتوفـــري  �
اخلدمـات االجتماعيـة األساسـية لفقـــراء احلضــر مثــل 

املياه املأمونة والصرف الصحي؛ 
كفالة اتباع نهج متكاملة وقائمة على املشـاركة جتـاه  �

التخطيط واإلدارة البيئيني يف احلضر؛ 
كفالة وجود حكم حضري رشيد وختطيط سليم عـن  �

طريق إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص. 
اهلدف: تعزيز املساواة بني اجلنســني ومتكــني املــرأة 
باعتبارمها وسيلتني فعالتني ملكافحة الفقــر واجلــوع 

واملرض وحفز التنمية املستدامة حقا 
١٢٢ -ما برحت املرأة تعتـرب مـن أفقـر فقـراء العـامل، إذ متثـل 
النساء نسبة الثلثني من السكان الذيـن يعيشـون علـى أقـل مـن 
دوالر واحد يف اليوم. وعندما تعيــش نسـبة كبـرية مـن النسـاء 
كهذه على دخل يقل عن دوالر واحد يف اليـوم، فـإن العالقـة 
بـني كينونـة املـرأة كـــأنثى وكينونتــها كإنســانة فقــرية تصبــح 
عالقـة صارخـة. فعلـى مـدى العقديـن املـــاضيني، ارتفــع عــدد 
النسـاء الريفيـات الالئـي يعشـــن يف فقــر مدقــع بنســبة ٥٠ يف 
املائة، مقابل ٣٠ يف املائة للرجال. وبغيـة تغيـري هـذا التفـاوت 
الشـديد يتعـني أن توضـع مـوارد ماليـة وماديـــة حتــت تصــرف 

املرأة، كما يتعني أن تتاح هلا الفرص من خالل التعليم. 
١٢٣ -ويف االستعراض اخلمسي ملنهاج عمل بيجـني أعلنـت 
احلكومـات التزامـــها حبــذف أي أحكــام تنطــوي علــى متيــيز 
حبلـول عـام ٢٠٠٥ وسـد الثغـرات التشـريعية الـيت حتــول دون 
متتع الفتاة واملرأة باحلماية القانونية الفعالة أو متتعهما بإمكانيـة 

التماس سبل انتصاف من التمييز على أساس اجلنس. 
١٢٤ -ويف االستعراض اخلمسي لتنفيــذ برنـامج عمـل املؤمتـر 
الدويل للسكان والتنمية (املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة بعـد 

٥ سـنوات) الـذي ُأجـري يف عـام ١٩٩٩، اعتمـــد عــدد مــن 
الدول األعضاء يصـل يف جمموعـه إىل ١٧٧ دولـة �إجـراءات 
رئيسـية ملواصلـة تنفيـذ برنـامج عمـل املؤمتـــر الــدويل للســكان 
والتنمية�، طلبت فيــها مـن احلكومـات محايـة وتعزيـز حقـوق 
ــــرض  اإلنســان اخلاصــة بــاملرأة والفتــاة مــن خــالل تنفيــذ وف

تشريعات وسياسات مراعية للمنظور اجلنساين. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٢٥ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
احلـث علـى بـذل جـــهود أكــرب يف جمــاالت الوفيــات  �
النفاســــية، والوقايــــة مــــن فــــريوس نقــــص املناعـــــة 
البشرية/اإليدز، ومراعاة املنظور اجلنساين يف التعليم؛ 

الدعوة إىل متكني املرأة يف جمال العمل؛  �
ـــى مســتوى عــال يف احلكومــة  دعـم إشـراك املـرأة عل �

وغريها من هيئات صنع القرار. 
اهلدف: إعداد وتنفيذ استراتيجيات يئ للشــباب 
يف كــل مكــان فرصــة حقيقيــة للعثـــور علـــى عمـــل 

الئق ومنتج 
١٢٦ -يصـل عـدد الشـباب بـني سـكان العـامل إىل أكـثر مـــن 
بليون رجل وامرأة. ومن املتوقـع أن يرتفـع هـذا العـدد مبقـدار 
يزيـد علـى ١٠٠ مليـون حبيـث يصـل إىل ١,٢ بليـــون حبلــول 
عـام ٢٠١٠، ويوجـد أكـثر مـن نصـف هـذا العـدد يف منطقــة 
آسـيا واحمليـط اهلـادئ. كمـا يشـكل الشـباب نسـبة تزيـد علــى 
٤٠ يف املائة من جمموع العاطلني يف العامل. ويقدر اليـوم عـدد 
الشباب العاطلني عن العمل يف العامل بـ ٦٦ مليون نسمة، أي 

بزيادة قدرها ١٠ ماليني نسمة تقريبا منذ عام ١٩٩٥. 
١٢٧ -ويف عام ٢٠٠٠ أنشأت منظومة األمم املتحدة الشبكة 
الرفيعة املستوى للسياسات املعنية بتشغيل الشباب – باالعتمـاد 
على أكثر القادة إبداعا يف صناعات القطاع اخلاص ويف اتمع 
ـــتهدف يف هــذا  املـدين ويف جمـال السياسـات االقتصاديـة. واملس
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ـــق فــرص عمــل  الصـدد هـو استكشـاف نـهج إبداعيـة عنـد خل
ــــارة.  للشــباب. وســتوضع خطــط عمــل وطنيــة يف بلــدان خمت
وسـتقترح آليـات لإلبـالغ لرصـد التقـدم احملـرز بالنسـبة جلميـــع 
املنظمات املعنية. ومن املتوقـع أن تعمـل الشـبكة، باإلضافـة إىل 
وضع توصيات بشأن السياسات، على تعبئة الرأي العام واختاذ 

إجراءات لصاحل تشغيل الشباب. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٢٨ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
ضمان صالحية املرء للعمل من خالل زيادة االستثمار  �

يف تعليم الشباب وتوفري التدريب املهين هلم؛ 
ـــرص  ضمــان تكــافؤ الفــرص مبنــح البنــات نفــس الف �

املتاحة للبنني؛ 
ـــم املشــاريع جبعــل عمليــة بــدء املشــروع  تيسـري تنظي �

وإدارته عملية ميسرة. 
اهلـــدف: يعتمـــــد حتقيــــق النجــــاح يف تلبيــــة هــــذه 
األهــداف، ضمــن مجلــة أمــور، علــى وجــود حكـــم 
رشـــيد يف كـــل بلــــد. كمــــا يعتمــــد علــــى اإلدارة 
ــــد الــــدويل، وعلــــى توافــــر  الرشـــيدة علـــى الصعي
الشفافية يف النظم املالية والنقدية والتجارية. وحنن 
ملتزمون بإقامة نظام جتاري ومايل متعدد األطراف 
مفتوح ومنصف ويستند إىل قواعــد وميكــن التنبــؤ 
به وغري متييزي. كما يساورنا القلق إزاء العراقيل 
ــــوارد  الـــيت تواجهـــها البلـــدان الناميـــة يف تعبئـــة امل
الالزمــة لتمويــل التنميــة املســتدامة فيـــها. ولذلـــك 
سوف نبذل قصارى جهدنا لضمــان إجنــاح املؤمتــر 

الدويل املعين بتمويل التنمية 
١٢٩ -بالرغم من حتقيق بعض التحسـينات الكبـرية يف جمـال 
التنمية البشرية واالقتصاديـة، ال تـزال هنـاك بعـض التحديـات 
احلقيقية. فالدول النامية حتتاج إىل مساعدة فورية يف التصـدي 

لقضايا التمويل والتجارة وإدارة شؤون احلكم. 

١٣٠ -ويف آذار/مـارس ٢٠٠٢ مـــن املقــرر أن تعقــد األمــم 
املتحــدة املؤمتــر الــدويل املعــين بتمويــل التنميــة يف مونتـــريي، 
املكسـيك. ويف املؤمتـر، ســتطلب األمــم املتحــدة مــن اتمــع 
الدويل أن يقدم دعما قويا للعنـاصر الرئيسـية الـواردة أدنـاه يف 
جمال التنمية والتعاون على الصعيد الدويل، بغية تعزيـز موقـف 

الدول النامية يف عامل اليوم اآلخذ يف التحول إىل العوملة. 
 

تعبئة املوارد احمللية 
١٣١ -تشكل تعبئة املوارد احملليـة األسـاس الـذي تسـتند إليـه 
التنميـة املسـتدامة ذاتيـا. فـاملوارد احملليـة تلعـب دورا رئيسـيا يف 
ـــربامج االجتماعيــة الالزمــة للنمــو  متويـل االسـتثمار احمللـي وال
ـــق مكاســب دائمــة يف جمــال القضــاء علــى  االقتصـادي وحتقي
الفقـر. إال أن الظـروف السـائدة يف االقتصـاد جيـب أن تفضــي 
إىل االدخـــار واإلنفـــاق االســـتثماري. والسياســـة الضريبيـــــة 
السليمة واإلنفاق االجتماعي املسؤول والنظام املايل التنافسـي 
الذي يعمل بكفاءة هـي عنـاصر اإلدارة الرشـيدة ذات األمهيـة 

احلامسة للتنمية االقتصادية واالجتماعية. 
 

زيادة تدفقات رؤوس األموال اخلاصة 
١٣٢ -ميكـن أن يوفـر رأس املـال األجنـيب إضافـــة ذات قيمــة 
ــــها. إذ تعـــرب  للمــوارد احملليــة الــيت يســتطيع أي بلــد أن ينتج
احلـدود الوطنيـة مبـالغ كبـــرية مــن رؤوس األمــوال يف شــكل 
استثمار مباشر أجنيب وهي تدفقـات طويلـة األجـل وتدفقـات 
قصـرية األجـل (تدفقـــات احلوافــظ املاليــة). وتشــكل أســواق 
رؤوس األمـوال الدوليـة جممعـــا ضخمــا آخــر لألمــوال ميكــن 
للبلدان أن تسحب منه. واآلن يعد االستثمار املباشـر األجنـيب 
ـــن أشــكال تدفــق رؤوس األمــوال اخلاصــة إىل  أكـرب شـكل م
البلدان النامية. وقد زادت التدفقات العاملية لالستثمار املباشـر 
األجنـــيب مبقـــدار أربعـــــــة أمثــــــــال بـــــني عامــــــــــي ١٩٩٠ 
و ١٩٩٩، وذلــك مــن ٢٠٠ بليــون دوالر إىل ٨٨٤ بليــــون 
دوالر، ونسبتها إىل الناتج احمللـي اإلمجـايل آخـذة يف االرتفـاع 
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بصفــة عامــة يف البلــدان الناميــة. وتقــل تدفقــات االســــتثمار 
املباشـر األجنـيب يف البلـدان الـــيت تــدور فيــها صراعــات أو يف 
البلـدان الـيت ال يوجـد فيـها منـــاخ اســتثماري جــاذب. فعلــى 
سبيل املثال، يف عام ١٩٩٧ استأثر ١٥ بلدا من البلـدان ذات 
ـــة وأوروبــا  االقتصـاد النـاهض يف شـرق آسـيا وأمريكـا الالتيني
أساسا بنسبة ٨٣ يف املائة من صـايف تدفقـات رؤوس األمـوال 
اخلاصـة الطويلـة األجـل كافـة إىل البلـدان الناميـــة. ومل حتصــل 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى إال على نسبة ٥ يف املائة مـن 

اموع. 
١٣٣ -وعلى الرغم مـن أن رأس املـال اخلـاص ال ميكـن حبـد 
ذاته أن خيفف من حدة الفقر، فإنه ميكن أن يقوم بـدور كبـري 
يف تعزيز النمو. ومع ذلك، يتعني تنظيم عمليـة توفـريه بشـكل 
يقلل من سـرعة التـأثر باألزمـات. وتشـري االجتاهـات األخـرية 
إىل أن تدفقـــــــات رؤوس األموال إىل االقتصـادات الناهضـة، 
ال سيما املوجود منها يف شرق آسيا، كـانت تدفقـات قصـرية 
األجــل، وهــي تدفقــات ذات طــابع متقلــب. ويــؤدي عـــدم 
وجـود نظـــام مــايل ســليم إىل وضــع الــدول يف وضــع يتســم 
بسرعة التأثر بالتدفقات القصرية األجل ممـا يفضـي إىل وقـوع 
أزمــات ماليــة. ويقتضــــي تيســـري تكويـــن رأس املـــال يف أي 

اقتصاد، حمليا كان أو غري حملي، يئة بيئة حملية سليمة. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٣٤ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
وجـود حكـــم رشــيد يقــوم علــى املشــاركة وســيادة  �
القانون، ويركز بشدة علـى مكافحـة الفسـاد ووضـع 

الضمانات املناسبة لالستثمار اخلاص؛ 
اتبـاع سياسـات منضبطـــة يف جمــال االقتصــاد الكلــي  �
وسياسة ضريبية صارمــة، مبـا يف ذلـك حتديـد أهـداف 

واضحة لتعبئة اإليرادات الضريبية وغري الضريبية؛ 

اإلنفـــاق العـــام املســـؤول علـــى التعليـــم األساســـــي  �
والصحة والقطاع الريفي واملرأة؛ 

وجــود نظــم ماليــة متنوعــــة تعمـــل بكفـــاءة وحتيـــل  �
املدخـرات إىل اجلـهات الكفيلـة باسـتثمارها بكفـــاءة، 
مبا فيها مقـترضو املبـالغ الصغـرية، والنسـاء، والقطـاع 

الريفي؛ 
اتبـــاع سياســـة عادلـــة يف جمـــال االســـتثمار تعـــــامل  �
املستثمرين احملليني واألجانب معاملة عادلة وتقلل من 

قابلية التعرض لألزمات املالية. 
 

زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية 
١٣٥ -ال تــزال املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة تشــكل مصـــدرا 
رئيسيا للتمويل، ال سيما بالنسبة ألقل البلدان منـوا الـيت تفتقـر 
إىل البنيــة التحتيــة الالزمــة جلــذب تدفقــات رؤوس األمــــوال 
اخلاصة. وقد اخنفض صـايف املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة 
إىل البلدان النامية من ٥٨,٥ بليون دوالر يف عـام ١٩٩٤ إىل 
٤٨,٥ بليون دوالر يف عام ١٩٩٩. وجاء هذا االخنفـاض يف 
الوقـت الـذي كـان ينبغـي أن تزيـد فيـه هـذه املســـاعدة زيــادة 
ــــا برناجميـــا واضحـــا  كبــرية، أخــذا يف االعتبــار أن مثــة أساس
ـــد طــرح يف دورة بأكملــها مــن مؤمتــرات  للتعـاون اإلمنـائي ق
األمم املتحدة الرئيسـية. عـالوة علـى ذلـك، أجـرى عـدد مـن 
ــــؤون  البلــدان الناميــة إصالحــات رئيســية يف جمــال إدارة الش
االقتصادية والسياسية، وطرأ حتسن كبري على الوضع املايل يف 

البلدان املاحنة. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٣٦ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
إعالن التزام البلدان الصناعية يف املؤمتـر الـدويل املعـين  �
بتمويـــل التنميـــة بتنفيـــذ اهلـــدف املتمثـــل يف تقــــدمي 
مساعدة إمنائية رمسيــة تعـادل نسـبة ٠,٧ يف املائـة مـن 

ناجتها القومي اإلمجايل؛ 
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التمييز بني ذلك اجلـزء مـن املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة  �
ـــى التنميــة واجلــزء الــذي ينفــق علــى  الـذي ينفـق عل
املســـاعدة اإلنســـــانية، بغيــــة احليلولــــة دون تــــآكل 

املساعدة اإلمنائية لصاحل املساعدة اإلنسانية؛ 
قيام الدول املاحنة بتخصيص املساعدة اإلمنائية الرمسيـة  �
ـــها، وللبلــدان  للبلـدان الـيت تكـون يف أشـد احلاجـة إلي
اليت تكون سياساا موجهة توجيها فعاال حنو خفــض 

حدة الفقر. 
زيادة التجارة 

١٣٧ -تعـد التجـارة وسـيلة هامـة مـــن وســائل النمــو. فــهي 
ليست مصدرا هاما إليرادات النقد األجنيب فحسب، ولكنـها 
أيضا ذات آثار مضاعفة عـن طريـق توليـد الدخـل مـن خـالل 
العمالة. وقد حققـت مثـاين جـوالت مـن املفاوضـات املتعـددة 
األطــراف الكثــري يف نصــف القــرن املــاضي إلزالــة احلواجــــز 
التعريفيــة وغــري التعريفيــة. ولكــن البلــدان الصناعيــة كـــانت 
املستفيد الرئيسي إىل حد كبـري مـن حتريـر التجـارة. فـال تـزال 
منتجات البلدان النامية تواجه عوائق كبرية يف أسواق البلـدان 
الغنيـة. واملنتجـات األساسـية الـيت تتمتـع فيـــها البلــدان الناميــة 
بقدرة تنافسية عالية هـي علـى وجـه التحديـد نفـس املنتجـات 
اليت تستأثر بأعلى قدر من احلماية يف معظم البلـدان املتقدمـة. 
وهـي ال تشـمل املنتجـات الزراعيـة فحسـب بـل أيضـــا بعــض 
املنتجـات الصناعيـة. ويف التسـعينيات كـان النمـــو يف التجــارة 
علــى أشــده يف االقتصــادات ذات الدخــل املتوســط املرتفـــع، 
حيث زادت حصتها مـن التجـارة العامليـة يف السـلع مـن ٨ يف 
املائـة إىل ١١ يف املائـــة بــني عــامي ١٩٩٠ و ١٩٩٨. وتبلــغ 
ـــاتج احمللــي اإلمجــايل مقيســة بأرقــام  اآلن نسـبة جتارـا إىل الن
ـــة. ولكــن بلدانــا  تعـادل القـوة الشـرائية أكـثر مـن ٢٥ يف املائ
كثرية جدا ُأمهلـت. فلألسـف ظلـت حصـة أفقـر االقتصـادات 
قاطبة البالغ عددها ٤٨ اقتصادا مستقرة عند نسـبة تبلـغ ٤ يف 

املائة تقريبا. 

ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٣٨ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي
هذا اال ما يلي: 

كفالــة امتثــال البلــدان املتقدمــة النمــو امتثــاال تامـــا  �
ـــــهدت ــــا يف إطــــار جولــــة  لاللتزامـــات الـــيت تع
أوروغواي للتجارة املتعددة األطراف، بزيادة فـرص 

وصول منتجات البلدان النامية إىل األسواق؛ 
كفالــة حــــدوث زيـــادة كبـــرية يف فـــرص وصـــول  �
منتجات البلدان النامية الزراعيـة إىل أسـواق البلـدان 

املتقدمة النمو؛ 
إزالة احلواجز املتبقية أمام التجـارة يف جمـال الصناعـة  �

التحويلية ال سيما يف جمال املنسوجات واملالبس؛ 
ـــترة زمنيــة  توفـري قـدر حمـدود مـن احلمايـة املقيـدة بف �
حمـددة للصناعـات اجلديـدة الـيت تقيمـها البلـدان الــيت 

متر باملراحل املبكرة للتنمية؛ 
بناء القدرات وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة للمفاوضـات  �

التجارية وتسوية املنازعات؛ 
كفالة أن تكون اجلولة املقبلة للمفاوضـات التجاريـة  �

هي جولة تنمية حقا. 
اهلــدف: تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة ألقــل البلـــدان 
منـــوا ويف هـــذا الســـياق الــــترحيب مبؤمتــــر األمــــم 
املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منــوا املعقــود يف 
أيار/مايو ٢٠٠١ وضمـــان إجناحــه. ومطلــوب مــن 

البلدان الصناعية:   
اعتمــاد سياســة تقــوم أساســا علـــى  (أ)
وصـــول مجيـــع صـــادرات أقـــــل البلــــدان منــــوا إىل 
األســــواق حبيــــث تكــــون معفــــاة مــــن الضرائــــب 
اجلمركية واحلصص ويفضل اعتماد هذه السياســة 

وقت انعقاد ذلك املؤمتر؛   
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تنفيـــذ الربنـــامج املعـــزز لتخفيــــف  (ب)
عبء ديون البلــدان الفقــرية املثقلــة بــالديون دون 
مزيد من اإلبطاء واملوافقة على إلغاء مجيع الديــون 
الثنائية الرمسية لتلــك البلــدان مقــابل تقــدمي الــتزام 

واضح بالقضاء على الفقر؛ 
ـــــة أكـــــثر  منــــح مســــاعدات إمنائي (ج)
ـــدان الـــيت تبـــذل جـــهدا  ســخاء، وال ســيما إىل البل
حقيقيــا لتوظيــف مواردهــا مــن أجــل ختفيــف وطــأة 

الفقر.   
١٣٩ -اعتمد مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بـأقل البلـدان 
منـوا، الـذي عقـد يف أيـار/مـــايو ٢٠٠١، برنــامج عمــل يوفــر 
إطـارا للشـراكة العامليـة مـن أجـل التعجيـل بـالنمو االقتصــادي 
ـــل البلــدان منــوا. وتلــتزم أقــل  املطـرد والتنميـة املسـتدامة يف أق
البلدان منوا وشـركاؤها بـالعمل علـى وضـع إطـار للسياسـات 
متمحـور حـول النـاس؛ وتعزيـز احلكـم الرشـيد علـى كـل مــن 
الصعيـد الوطـين والـدويل؛ وبنـاء القـدرات اإلنتاجيـة مـن أجــل 
جعـل العوملـة ذات جـــدوى ألقــل البلــدان منــوا؛ وتعزيــز دور 
التجارة يف التنمية؛ واحلـد مـن الضعـف ومحايـة البيئـة؛ وتعبئـة 

املوارد املالية. 
١٤٠ -ويعترف برنامج العمل بـالدور املـهم الـذي يتعـني أن 
تقوم به احلكومات واتمع املدين والقطاع اخلاص يف التنفيـذ 
واملتابعـة، مـن خـالل تقويـة الشـــراكات بــني القطــاعني العــام 
واخلــاص. ومثــة حاجـــة ملحـــة آلليـــة فعالـــة لدعـــم عمليـــيت 
االســتعراض واملتابعــة احلكوميتــني الدوليتــني لتنفيــذ برنــــامج 
العمل؛ وتعبئة مؤسسات منظومة األمم املتحـدة، عـالوة علـى 
املنظمـات املتعـددة األطـراف األخـرى ذات الصلـــة، وتســهيل 
مشاركة أقل البلدان منوا مشاركة جوهرية يف احملـافل املتعـددة 
األطراف املناسبة. وقد طُلب إىل األمني العام تقـدمي توصيـات 
إىل الـدورة السادسـة واخلمسـني للجمعيـــة العامــة بشــأن آليــة 

متابعة تتسم بالكفاءة والظهور البارز. 

وصــول مجيــع الصــادرات األساســية ألقــل البلــدان 
ـــة  منــوا إىل األســواق معفــاة مــن الضرائــب اجلمركي

واحلصص 
١٤١ -يف السبعينيات، عرض عدد من االقتصـادات املتقدمـة 
خططا إلتاحة سـبل الوصـول التفضيلـي إىل األسـواق بالنسـبة 
للبلـدان الناميـة. ففـي عـام ١٩٧١، عـــرض كــل مــن االحتــاد 
األورويب واليابـان برناجمـه اخلـاص بنظـام األفضليـــات املعمــم، 
وقدمت كندا برناجمها يف عام ١٩٧٤ بينمــا قدمـت الواليـات 
ــــت  املتحـــدة األمريكيـــة برناجمـــها يف عـــام ١٩٧٦. ويف الوق
احلـايل، يوجـد يف العـامل ١٥ خطـة مـن اخلطـط املتعلقـة بنظــام 
األفضليـات املعمـــم. ومبوجــب هــذا النظــام، طبقــت البلــدان 
املتقدمــة النمــو (البلــدان املاحنــة يف إطـــار نظـــام األفضليـــات 
املعمـم)، علـــى أســاس طوعــي وأحــادي، تعريفــات مجركيــة 
تفضيليـة علـى واردات البلـدان الناميـة (البلـدان املسـتفيدة مــن 
نظـام األفضليـات املعمـم). كمـا قدمـت بلـدان أخـرى عديــدة 
خططا إلتاحة سـبل الوصـول التفضيلـي إىل األسـواق بالنسـبة 
ألقل البلدان منوا. إال أن البلدان املتقدمة النمو عـادة مـا تعفـى 
كثـريا مـن املنتجـات الـــيت تــرى أــا منتجــات حساســة مثــل 

املنتجات الزراعية واملنسوجات من الرسوم. 
ــــادرة �كـــل  ١٤٢ -وأعلــن االحتــاد األورويب مؤخــرا أن مب
ــــع الصـــادرات غـــري  شــيء مــا عــدا األســلحة� ســتمنح مجي
العسكرية أساسا من أقـل البلـدان منـوا، الـيت يبلـغ عددهـا ٤٩ 
بلـدا، سـبال للوصـول إىل األسـواق علـى أســـاس اإلعفــاء مــن 
الرسوم واحلصص. وتقترح هذه املبادرة إلغاء كافة التعريفات 
اجلمركيــة واحلصــص املفروضــة علــى مجيــع الــــواردات مـــن 
البلدان النامية ما عدا األسلحة. وقد بدأ سـريان هـذه املبـادرة 
علــى معظــم املنتجــات يف ٥ آذار/مــــارس ٢٠٠١، باســـتثناء 
السكر واألرز واملوز. وستساعد تلك البادرة على إعـادة بنـاء 
ـــة  الثقــة يف قــدرة النظــام التجــاري املتعــدد األطــراف ومنظم
ـــها.  التجـارة العامليـة علـى التعبـري عـن احتياجـات مجيـع أعضائ
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وجيـري حـث الـدول املتقدمـــة النمــو األخــرى علــى االقتــداء 
باملثل الذي ضربه االحتاد األورويب. 

ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٤٣ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي
هذا اال ما يلي: 

تعزيز اجلهود الرامية إىل إدماج السياسـات التجاريـة  �
يف السياسات اإلمنائية الوطنية من أجل القضاء علـى 

الفقر؛ 
مساعدة أقل البلدان منوا على بناء القدرات يف جمـال  �
السياســـة التجاريـــة واـــاالت املتصلـــة ـــــا مثــــل 
ـــتثمار يف  التعريفــات، واجلمــارك، واملنافســة، واالس

التكنولوجيا؛ 
مواصلـة العمـل مـن أجـل حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف  �
الوصول إىل األسواق املعفى من الضرائب اجلمركية 
واحلصص بالنسبة جلميع منتجـات أقـل البلـدان منـوا 

فيما عدا األسلحة؛ 
مساعدة أقل البلدان منوا على رفع مسـتوى إنتاجـها  �

وقدراا وطاقاا التصديرية؛ 
مواصلة حتسني نظام األفضليات املعمم بالنسبة ألقل  �
البلدان منوا عن طريق احلـد مـن التعقيـدات اإلداريـة 

واإلجرائية. 
 

ختفيف عبء الدين 
١٤٤ -يف أيلــول/ســبتمرب ١٩٩٦ ســــاندت اللجنـــة املؤقتـــة 
واللجنــة اإلمنائيــة التابعتــان لصنــدوق النقــد الــدويل والبنــــك 
ـــة إىل  الـدويل مبـادرة �البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون� الرامي
ختفيــف عــبء ديــون البلــدان املؤهلــة لذلــك مبجــرد وفائـــها 
مبجموعة من الشروط اليت ينبغي أن متكنـها مـن خدمـة الديـن 
املتبقــي عــن طريــق حصــائل الصــادرات واملعونــة وتدفقـــات 
رؤوس األمــوال. وتشــترط املبــادرة علــى البلــدان املدينــــة أن 

تســعى إىل التكيــف يف جمــال االقتصــــاد الكلـــي وإىل إجـــراء 
إصالحات هيكلية وإصالحات يف ميدان السياسة االجتماعيـة 
وتوفري اعتمادات إضافية لتمويـل برامـج القطـاع االجتمـاعي، 

ويف مقدمتها برامج الصحة األساسية والتعليم. 
١٤٥ -وبعد إجراء اسـتعراض شـامل ملبـادرة البلـدان الفقـرية 
املثقلـة بـالديون، متـت املوافقـة علـــى عــدد مــن التعديــالت يف 
أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٩ بغيـة القيـام علـــى حنــو أســرع وأعمــق 
وأعم بتخفيف ديون ٤١ بلدا صنفـت يف فئـة البلـدان الفقـرية 
املثقلـة بـالديون، وتعزيـز الصـالت بـــني ختفيــف عــبء الديــن 
واحلد من الفقـر. وقـام ذلـك علـى أسـاس افـتراض أن ختفيـف 
عبء الدين سيؤدي إىل اإلفراج عن موارد ضريبية تتيـح هلـذه 

البلدان حتسني التنمية البشرية. 
١٤٦ -وحبلول ايــة كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، توصـل 
عـدد مـن البلـدان يبلـغ يف جمموعـه ٢٢ بلـدا إىل مرحلـة اختـــاذ 
قــرار بشــأن ختفيــف عــبء ديوـــا ومـــدى أهليتـــها لذلـــك 
ـــادرة املعــززة. وتنــص املبــادرة املتعلقــة  التخفيـف يف إطـار املب
بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون علـى خفـض الديـون املتراكمـة 
علـى ٢٢ بلـدا مبقــدار الثلثــني تقريبــا، مــن ٥٣ بليــون دوالر 
بصايف أرقام القيمة احلالية إىل ٢٠ بليون دوالر تقريبا. وتضم 
البلدان الـ ٢٢ املؤهلة لتخفيف عـبء الديـن ١٧ بلـدا أفريقيـا 
من أقل البلدان منوا. ووفقا ملعايري املبادرة هناك ١١ بلدا آخـر 
يواجـه عـدم القـدرة علـى خدمـة عـبء الديـن، ومعظمـها مــن 
البلــدان املتــأثرة بالصراعــات. غــري أنــه يف إطــار اإلجـــراءات 
احلاليـة، قـد يسـتغرق األمـر عـدة سـنوات حـىت تتمكـــن تلــك 
البلـدان مـن الوفـاء بالشـروط املطلوبـة للحصـول علـى ختفيــف 
لعبء الدين. عالوة على ذلك، يوجـد عـدد مـن أقـل البلـدان 
منـوا ال ينطبـق عليـه تعريـف البلـدان الفقـــرية املثقلــة بــالديون. 
ويتعــني علــى اتمــع الــدويل أن يتصــرف بســرعة لتخفيـــف 
عبء ديون هذه البلدان األقل منوا. ومثة خطر أيضا يتمثـل يف 
أن املوارد املالية املفرج عنها نتيجة لتخفيف الديـن لـن تكـون 
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موارد إضافية متاما. فبالنسبة لـ ١٤ بلـدا مـن بـني أقـل البلـدان 
ـــف  منـوا األفريقيـة البـالغ عددهـا ١٧ بلـدا الـيت اسـتحقت ختفي
عبء ديوا، اخنفضت التدفقات الرمسية إليـها اخنفاضـا كبـريا 

بني عامي ١٩٩٦ و ١٩٩٩. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٤٧ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
تشـجيع املـاحنني علـى تعبئـة املـوارد مـن أجـل متويـــل  �

ختفيف عبء الدين؛  
كفالة أن يكون ختفيف عبء الدين إضافـة للمـوارد  �
وليــس بديــال عــن األشــكال األخــــرى للمســـاعدة 

اإلمنائية؛ 
اختاذ تدابري لتعزيز وجود إطار سياسة وطنية سـليمة  �
يساهم على حنو فعال يف القضـاء علـى الفقـر ويعـزز 

تسريع النمو االقتصادي؛ 
ــــات واســـتراتيجيات إمنائيـــة  تصميــم وتنفيــذ سياس �
مملوكة وطنيا، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، إعـداد 
ورقات استراتيجية لتخفيـف حـدة الفقـر، مبشـاركة 

كاملة من أصحاب املصلحة؛ 
السـعي إىل اختـاذ تدابـري للتشـجيع علـى إلغـاء الديـــن  �

الثنائي الرمسي. 
 

املساعدة اإلمنائية الرمسية 
١٤٨ -مقارنـة بـاهلدف املتمثـل يف تقـدمي نســـبة تــتراوح مــن 
٠,١٥ يف املائة إىل ٠,٢٠ يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل 
ـــذي  يف صـورة مسـاعدة إمنائيـة رمسيـة إىل أقـل البلـدان منـوا، ال
اعتمد يف املؤمتر الثــاين املعـين بـأقل البلـدان منـوا الـذي عقـد يف 
ـــة  عـام ١٩٩٠، بلغـت التدفقـات الفعليـة مـن املسـاعدة اإلمنائي
الرمسيـة نسـبة ٠,٠٦ يف املائـة يف عـــام ٢٠٠٠. وعلــى الرغــم 
مـن أن تقليـص تلـك املسـاعدة قـد أثَّـر علـــى عــدد كبــري مــن 

البلدان النامية، فإن وقعه على آسيا وأفريقيا كان شديدا علـى 
وجــه اخلصــوص. فقــد اخنفــض صــايف مدفوعــات املســـاعدة 
اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أفريقيا من احلكومات واملؤسســات 
ـــد علــى الربــع، أي مــن ٢٥,١  املتعـددة األطـراف مبقـدار يزي
بليـون دوالر يف عـام ١٩٩٠ إىل ١٨,٥ بليـون دوالر يف عــام 
١٩٩٨، يف حــني اخنفضــت التدفقــات إىل آســيا مـــن ١٩,٥ 
ــــترة.  بليــون دوالر إىل ١٦,١ بليــون دوالر خــالل نفــس الف
وواجـه الكثـري مـن أقـل البلـدان منـوا تدنيـا شـديدا خاصـة مـــن 
حيث نصيب الفـرد مـن املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة. وسـجلت 
سبعة بلدان يف هذه اموعة، كلها يف أفريقيـا، اخنفاضـا يزيـد 
ــــرد مـــن  علــى أكــثر مــن ٥٠ يف املائــة يف صــايف نصيــب الف
املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الـواردة، يف الفـترة مـــا بــني ١٩٩٠ 
و ١٩٩٨؛ وواجـه عشـــرون بلــدا اخنفاضــا يــتراوح بــني ٢٥ 
و ٥٠ يف املائـة، وسـجل ١٣ بلـــدا اخنفاضــا تصــل نســبته إىل 

٢٥ يف املائة. 
١٤٩ -ومبــا أن املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة ضروريــــة  لبنـــاء 
اهليـاكل األساســـية الالزمــة الســتقطاب رأس املــال األجنــيب، 
ـــات  ســواء منــه املباشــر أو غــريه، فإنــه، لكــي حتقــق احلكوم
األهــداف احملــددة لعــام ٢٠١٥ ويصبــح النمــــو االقتصـــادي 
املتواصـل واملسـتدام القـاعدة يف مجيـع البلـدان الناميـــة، ســيلزم 

توفري املساعدة اإلمنائية الرمسية بكميات كبرية. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٥٠ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
حـث الوكـاالت اإلمنائيـة الثنائيـة واملتعـددة األطــراف  �
على اختاذ خطوات من أجل جعل املعونة اليت تقدمها 

فعالة وتستجيب الحتياجات أقل البلدان منوا؛ 
دعــم املزيــــد مـــن اإلصالحـــات املؤسســـية لزيـــادة  �
ــــى املســـتويني الثنـــائي  الشــفافية وتعزيــز احلــوار عل

واملتعدد األطراف؛ 
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حـث البلـدان املاحنـة علـــى الوفــاء بالتزاماــا بزيــادة  �
املساعدة ألقل البلدان منوا؛ 

إنشــاء نظــم للمعلومــات لرصــــد أوجـــه اســـتخدام  �
املساعدة اإلمنائية الرمسية وفعاليتها. 

ـــزم علـــى تلبيـــة االحتياجـــات اخلاصـــة  اهلــدف: الع
للــدول اجلزريـــة الصغـــرية الناميـــة بتنفيـــذ برنـــامج 
عمل بربادوس للتنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة 
الصغـــرية الناميــــة ونتــــائج دورة اجلمعيــــة العامــــة 
االستثنائية الثانية والعشــرين تنفيــذا ســريعا وتامــا. 
وحــــث اتمــــع الــــدويل علــــــى كفالـــــة مراعـــــاة 
االحتياجـــات اخلاصـــة للـــدول اجلزريــــة الصغــــرية 

النامية، لدى وضع دليل للضعف   
١٥١ -تتباين الدول اجلزرية الصغرية النامية تباينا كبـريا تبعـا 
خلصــائص بيولوجيــة طبيعيــة واجتماعيــــة ثقافيـــة واقتصاديـــة 
ـــها  متمـيزة. غـري أن جـهودها مـن أجـل التنميـة املسـتدامة تعيق
معوقات مشتركة من قبيل حمدودية املوارد الطبيعية، وهشاشة 
النظم اإليكولوجية، وشدة التعرض لألخطـار الطبيعيـة. وتقـل 
املســاحة الـــــربية لكــل اجلــزر الصغــرية إال مخــس منــها عـــن 
ـــدول اجلزريــة  ٣٠ ٠٠٠ كيلومـتر مربـع. ويقـع العديـد مـن ال
الصغـــرية الناميـــة  يف املنـــاطق االســـــتوائية  وخيضــــع لتأثــــري 
العواصــف واألعاصــــري االســـتوائية. وبالتـــايل، فإـــا عرضـــة 
لتقلبـات مناخيـة شـــديدة. وكثــريا مــا تطغــى علــى األنشــطة 
االقتصادية فيها الزراعة املتخصصة (مـن قبيـل زراعـة السـكر) 
والسياحة، وكلتامها تتأثران بالعوامل املناخيـة. وتواجـه اجلـزر 
الصغــرية صعوبــات يف احلصــول علــى امتيــــازات تســـتند إىل 
اإلقرار مبعوقاا اهليكلية. ولسوء احلظ تواجه  الـدول اجلزريـة 
الصغرية النامية مفارقة تتمثل يف كوا ما فتئت تعترب يف عـداد 
الـدول  املزدهـرة نسـبيا اسـتنادا إىل مؤشـرات دخلـها القومـــي 

حـىت وإن كـانت هـذه األرقـام ال تعكـس ضعفـها االقتصــادي 
والبيئي الفعلي. 

١٥٢ -وحــدد برنــامج عمــل بربــــادوس للتنميـــة املســـتدامة 
للــدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة عــددا مــن  اــــاالت ذات 
األولويـة الــيت يلــزم أن تتخــذ بشــأا إجــراءات حمــددة علــى 
الصعيد الوطين واإلقليمي والـدويل. ومـن هـذه اـاالت ذات 
األولويـة: التـأثر بتغـري املنـاخ؛ وإدارة النفايـات؛ وإدارة املــوارد 
الســـاحلية والبحريـــة؛ وإدارة مـــوارد الطاقـــة وامليـــاه العذبــــة 

واألراضي. 
١٥٣ -وأثبتـت عـدة مؤشـرات وضعـت سـواء داخـــل األمــم 
املتحـدة أو خارجـها ضعـف الـدول اجلزريـــة الصغــرية الناميــة 
أمام الصدمات اخلارجية اليت ال سيطرة هلـا عليـها. ويكتسـب 
أمهيـة بالغـة فيمـا يتصـل  مبشـاكل عـدم االسـتقرار االقتصــادي 
للدول اجلزرية الصغرية النامية دليل الضعف االقتصادي الـذي 
يضم ١٢٨ بلدا ناميا (مبا فيها معظم الـدول اجلزريـة الصغـرية 
النامية). ويبني هذا الدليل أن الدول اجلزريــة الصغـرية الناميـة: 
(أ) يتفاقم فيها عـدم االسـتقرار االقتصـادي نتيجـة للصدمـات 
الطبيعيــة واالقتصاديــة؛ (ب) وتعيقــها إىل حــد كبــري اآلثــــار 

املترتبة على صغر حجمها. 
١٥٤ -ومنـذ الـدورة االسـتثنائية الثانيـة والعشـــرين للجمعيــة 
العامـة، أشـارت عـدة منتديـات عامليـة، مـن قبيـل مؤمتـر األمــم 
املتحدة العاشر للتجارة  والتنمية ومؤمتر األمم املتحدة الثـالث 
ألقل البلدان منوا، إىل هشاشة الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة 
يف االقتصــاد املتعــومل. ويف هــذا الســياق، ُأحــرز تقــــدم حنـــو 
ــدول  التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشـأن األمهيـة الـيت توليـها ال
اجلزريــة الصغــــرية الناميـــة لكســـب االعـــتراف خبصوصيتـــها 
ـــها  املسـتندة إىل ضعفـها، يف جمـاالت دوليـة رئيسـية منحـت في
ـــوا (يف  فعـال امتيـازات لفئـات أخـرى مـن قبيـل أقـل البلـدان من



4201-52605

A/56/326

منظمة التجارة العاملية) أو البلـدان ذات الدخـل املنخفـض (يف 
البنك الدويل). 

ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٥٥ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي
هذا اال ما يلي: 

احلرص على إحـراز تقـدم حنـو إفـراد معاملـة خاصـة  �
للـدول اجلزريـة الصغـــرية الناميــة يف اــاالت املاليــة 

واملتعلقة بالتجارة؛ 
دعـم ومسـاعدة الـدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة يف  �
جوانـب حمــددة مــن املفاوضــات التجاريــة املتعــددة 

األطراف؛ 
دعـم أي جـهود إضافيـة تلـزم لتنفيـــذ برنــامج عمــل  �
بربـادوس للتنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصغــرية 

النامية. 
 

اهلــدف: اإلقــرار باالحتياجــات واملشــاكل اخلاصــــة 
للبلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية، وحـــث املــــاحنني 
الثنائيني واملتعددي األطراف على حد سواء علــى 
زيادة املساعدات املاليــة والتقنيــة املقدمــة إىل هــذه 
الفئة من البلدان لتلبية احتياجاا اإلمنائية اخلاصــة 
وملســاعدا علــى التغلــب علــى العوائــق اجلغرافيـــة 

من خالل حتسني نظمها للنقل العابر   
١٥٦ -تتـأثر البلـدان الناميـة غـري الســـاحلية تــأثرا ســلبيا مــن 
ارتفاع تكاليف صادراا ووارداا. واستنادا إىل آخر األرقـام 
ـــة  املتاحــة (لعــام ١٩٩٧)، متثــل تكــاليف النقــل ٤,٤ يف املائ
تقريبا من قيمة الـواردات مبـا فيـها التكلفـة والتـأمني والشـحن 
يف البلدان املتقدمة النمو، ومتثـل ٨ يف املائـة يف البلـدان الناميـة 
كمجموعــة مســتقلة، بينمــا تبلــغ يف البلــدان غــري الســـاحلية 
ـــغ ١٦,٧ يف  بغـرب أفريقيـا  مـا يقـارب ٢٤,٦ يف املائـة، وتبل
املائة يف البلدان غري الساحلية بشرق أفريقيا، وتبلـغ ١٤,٦ يف 
املائـة تقريبـا مـن قيمـة الـواردات مبـا فيـها التـأمني والشــحن يف 

البلــدان غــري الســاحلية بأمريكــا الالتينيــة وارتفــاع مســـتوى 
تكـاليف النقـل الـــدويل الــذي يواجــه البلــدان غــري الســاحلية 
يفسره أيضا كون صادراا تتحمل تكاليف إضافية يف بلـد أو 
بلدان العبور (رسـوم الـترخيص اجلمركـي، ورسـوم اسـتخدام 
ــــرض ارتفـــاع تكـــاليف نقـــل  الطــرق، ومــا إىل ذلــك). ويف
ـــاحلية عبئــا اقتصاديــا كبــريا علــى  صـادرات البلـدان غـري الس
اقتصـادات البلـدان غـري السـاحلية يتجســـد يف تضخــم أســعار 
العنـاصر االسـتهالكية والعنـاصر الوسـيطة الداخلـة يف اإلنتـــاج 

من قبيل الوقود. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٥٧ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
ضمان تعاون البلـدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان  �
العبـور الناميـة و مجاعـــة املــاحنني يف تنفيــذ �اإلطــار 

العاملي للتعاون يف جمال النقل العابر�؛ 
مساعدة البلدان غري الساحلية على وضـع نظـم نقـل  �

فعالة ومرنة؛  
حـث اجلـهات املاحنـــة والوكــاالت املاليــة واإلمنائيــة  �
ــــة  الدوليــة علــى تشــجيع آليــات التمويــل االبتكاري
ملساعدة البلدان غري الساحلية علـى تلبيـة احتياجاـا 

يف جمال متويل اهلياكل األساسية وإدارا. 
 

اهلـــدف: معاجلـــة مشـــاكل ديـــون البلـــدان الناميـــة 
املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل معاجلــة شــاملة 
وفعالة باختاذ تدابري متنوعة على املستويني الوطــين 
والدويل جلعل حتمل ديوا ممكنا يف املدى الطويل   
١٥٨ -إن وضع البلدان املتوسطة الدخـل والقلـة مـن البلـدان 
املنخفضـة الدخـل الـيت تتـاح هلـا فـرص الوصـول إىل األســـواق 
الدوليــة لــرؤوس األمــوال وبالتــايل تتــــاح هلـــا تشـــكيلة مـــن 
ـــم  املقرضـني الرمسيـني واخلـاصني وضـع معقـد وال ميكـن التعمي
فيـه. فـالعديد منـها يتحمـل التزامـات خدمـة ديـون ثقيلـــة، إذا 
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ـــة  قيسـت بنسـبتها املئويـة مـن إيـرادات هـذه البلـدان مـن العمل
األجنبية أو من إيرادات ميزانياا. 

ـــدان غــري  ١٥٩ -وقـد بـات مـن املتعـني علـى بعـض هـذه البل
املنتمية لفئة البلدان الفقرية املثقلة بالديون أن تسعى إىل إعـادة 
هيكلة التزامات خدمة ديوا اخلارجية يف السـنوات األخـرية. 
ولئن كانت مثة إجراءات مستقرة ملسـاعدة هـذه البلـدان علـى 
إعـادة هيكلـــة  ديوــا وتلقــي الســيولة الدوليــة املؤقتــة، فــإن 
اآلليات ما فتئت تتطـور ويتوقـع أن تشـهد املزيـد مـن التغيـري. 
وحيتل نادي بـاريس مكانـة حموريـة يف عمليـات إعـادة هيكلـة 
الديـون وقـد يظـل عـامال رئيسـيا يف هـذا الصـدد. ويف الوقــت 
الـذي يتخـذ فيـه النـادي خطـوات لتحسـني توفـــري املعلومــات 
بشأن إجراءاته، تظـل مثـة حاجـة إىل توضيـح املبـادئ وإضفـاء 
ـــون، وقــد  املزيـد مـن الشـفافية علـى آليـات حـل مشـاكل الدي

يلزم اتباع ج تكميلية جديدة يف هذا الشأن. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٦٠ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
حـث مجيـع اجلـهات املقرضـــة للبلــدان الناميــة علــى  �
دعم اإلجراءات الرامية إىل جعل متويــل الديـن جـزءا 

ال يتجزأ من جهودها اإلمنائية ال عبئا يعرقلها؛ 
ضمان حتسني التنسـيق بـني اجلـهات املقرضـة العامـة  �

واخلاصة لتسوية ديون الدول املدينة؛  
احليلولــة دون تراكــم ديــون مفرطــــة أو �جتميـــع�  �
التزامات خدمة الديون على مدى فترة قصرية، كـي 

يؤدي متويل الدين دورا بناًء يف متويل التنمية. 
 

اهلـــدف: كفالـــة أن تكـــون فوائــــد التكنولوجيــــات 
اجلديدة، وخباصة تكنولوجيا املعلومات واالتصـــال، 
ـــع، وفقـــا للتوصيـــات الـــيت اعتمدهـــا  متاحــة للجمي
الــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف اجلـــزء الرفيـــع 

املستوى من الدورة املوضوعية لعام ٢٠٠١   

١٦١ -ميكـن أن تكـون تكنولوجيـات املعلومـــات واالتصــال 
ـــة  أداة فعالــة يف تســريع وتــرية النمــو الواســع النطــاق والتنمي
املستدامة ويف احلد من الفقر. فثمـة منـاطق شاسـعة مـن العـامل 
متخلفــة عــن الركــب يف جمــال االرتبــاط بشــــبكة اإلنـــترنت 
وتدفقــات املعلومــات واملعــارف ممــا عرضــــها للتـــهميش  يف 
االقتصــاد العــاملي الناشــئ والقــائم علــى املعرفــة. فــإذا كـــان 
ـــة مــن الســكان يف الواليــات املتحــدة  مـا يقـارب ٦٠ يف املائ
مرتبطني بشبكة اإلنترنت، فإن هـذه النسـبة ال تتعـدى ٠,٠٢ 
يف املائــة يف بنغالديــــش، و ٠,٣٦ يف بـــاراغواي و ٠,٦٥ يف 
مصر. وعلى نطاق عاملي يرتبط ٤١٠ ماليني شخص بشـبكة 
اإلنترنت، غري أن ٥ يف املائة منـهم فقـط يوجـدون يف أفريقيـا 
أو أمريكـا الالتينيـة. وقـد أعـرب اجلـــزء الرفيــع املســتوى مــن 
الـدورة املوضوعيـة للمجلـــس االقتصــادي واالجتمــاعي لعــام 
ــــــام  ٢٠٠١ عــــن قلقــــه العميــــق إزاء عــــدم االســــتغالل الت
لإلمكانيات اهلائلة لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـال يف جمـال 

النهوض بالتنمية، وال سيما يف البلدان النامية. 
١٦٢ -وملعاجلة هذه املشكلة، اقترح الس إنشاء فرقة عمل 
معنيـة بتكنولوجيـا املعلومـــات واالتصــال تضفــي بعــدا عامليــا 
حقيقيـا علـى شـــىت اجلــهود الراميــة إىل ســد الفجــوة الرقميــة 
العامليـة، وتعزيـــز فــرص االســتفادة مــن التكنولوجيــا الرقميــة 
وبالتــايل جعــل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال يف خدمــــة 
التنمية لصاحل اجلميع. وقد  أنشئت فرقـة العمـل وستشـرع يف 

عملها رمسيا يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٦٣ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
ــــا  تشــجيع تعميــم فــرص االســتفادة مــن تكنولوجي �
املعلومــات واالتصــال بأســــعار معقولـــة ومســـاعدة 
الدول األعضاء علـى تسـخري تكنولوجيـا املعلومـات 

واالتصال يف استراتيجيات التنمية؛ 
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دعـــم تطويـــر املـــوارد البشـــــرية وبنــــاء القــــدرات  �
املؤسسية؛  

ـــع  بنــاء شــراكات مبــا يف ذلــك إنشــاء شــراكات م �
القطاع اخلاص. 

 
رابعا - محاية البيئة املشتركة 

من التحديات الكربى يف السنوات املقبلة العمل على  -١٦٤
متكني أوالدنا وكل األجيـال املقبلـة مـن مواصلـة العيـش علـى 
هـذا الكوكـــب. وعلينــا أن نتصــدى، علــى ســبيل األولويــة، 
لقضايا تغري املناخ، وحفظ التنـوع البيولوجـي، وإدارة غاباتنـا 
ومواردنا املائية، واحلد من آثار الكوارث الطبيعية والكـوارث 
الناشــئة بفعــل اإلنســان. وإذا مل نتصــــرف الحتـــواء الضـــرر 
احلاصل فعال، وختفيـف األضـرار املقبلـة، فإننـا سـنلحق ضـررا 

 .مال رجعة فيه بنظامنا اإليكولوجي الغين وما يوفره من نِع
 

اهلــدف: بــذل قصــارى جــهودنا لضمــان بــدء نفــاذ 
بروتوكـــــول كيوتـــــو(٣٢) يف موعــــــد ال يتجــــــاوز 
الذكــرى الســنوية العاشـــرة النعقـــاد مؤمتـــر األمـــم 
ـــين بالبيئـــة والتنميـــة يف عـــام ٢٠٠٢،  املتحــدة املع
والشروع يف اخلفــض املطلــوب النبعاثــات غــازات 

االحتباس احلراري   
يف ١٩٩٧، انبعث من العامل ٢٣,٨ بليون طن متري  -١٦٥
مــن غــاز ثــاين أكســيد الكربــون، وهــو مــــن أهـــم غـــازات 
االحتباس احلراري. وصدر ما يقارب نصف هـذه االنبعاثـات 
عـن االقتصـادات املرتفعـة الدخـل. وهـذا املسـتوى ميثـل أربعــة 
أمثـال مســـتوى الغــازات يف عــام ١٩٥٠ ويــتزايد يف الوقــت 
الراهن مبا يقـارب ٣٠٠ مليـون طـن سـنويا. فـالنمو السـكاين 
وتزايـد االسـتهالك واالعتمـاد علـى الوقـود األحفــوري كلــها 
عوامل تتضافر لتزيد من انبعاثات غازات االحتباس احلــراري، 
مما يؤدي إىل االحترار العاملي. واسـتنادا إىل الفريـق احلكومـي 

الـدويل املعـين بتغـري املنـاخ، تســـبب تزايــد غــازات االحتبــاس 
احلراري فعال يف ارتفاع احلـرارة خـالل املائـة سـنة املاضيـة مبـا 
يـتراوح بـني ٠,٣ درجـة مئويـة و ٠,٦ درجـــة مئويــة. ونشــأ 
اجتـاه تصـــاعدي حــاد يف درجــات احلــرارة خــالل الســنوات 
العشـر األخـرية، وشـــهدت الســنوات الالحقــة لســنة ١٩٩٣ 
ـــها. وإذا مل  درجــات حــرارة مفرطــة مل يســبق أن ســجل مثل
يتخـذ أي إجـراء للسـيطرة علـى انبعاثـــات غــازات االحتبــاس 
احلــراري، فــإن املتوســط العــاملي لدرجــة احلــرارة ســـيتصاعد 
ـــول عــام ٢٠٢٠. وقــد  مبقـدار ٠,٤ درجـة مئويـة إضافيـة حبل
يـؤدي االحـترار العـاملي إىل ارتفـاع مسـتويات البحــر مبقيــاس 
٣٤ بوصــة يف ايــة هــذا القــرن، ممــا ســــيغرق املســـتوطنات 

البشرية الساحلية واجلزرية، ويذيب قمم الثلوج القطبية. 
١٦٦ -ويرمـــي بروتوكـــول كيوتـــو إىل ختفيـــض انبعاثــــات 
ــة إىل  غـازات االحتبـاس احلـراري الصـادرة عـن البلـدان املصنع
مـا دون مسـتويات ١٩٩٠ مبعـــدل ٥,٢ يف املائــة يف غضــون 
الفــترة ٢٠٠٨-٢٠١٢. وقــد اخنفضــــت انبعاثـــات غـــازات 
االحتبــاس احلــراري يف البلــدان املصنعــة خــالل الفــــترة مـــن 
١٩٩٠ إىل ١٩٩٨، ويعزى ذلك بصفـة خاصـة إىل التغـريات 
االقتصاديـة يف االحتـاد الروسـي، ومنـاطق أخـــرى مــن االحتــاد 
السـوفيايت السـابق وشـرق أوروبـا. وجتـري املفاوضـــات علــى 
قدم وساق لتنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري 
املناخ املوقعة يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنميـة(٣٣)، 

وإدخال بروتوكول كيوتو لعام ١٩٩٧ حيز النفاذ. 
١٦٧ -وإلدخال معاهدة كيوتو حيز النفاذ، يلزم أن يصـدق 
عليــها ٥٥ بلــدا مــن البلــدان الــيت يشــترط أيضــا أن تكــــون 
مســؤولة عــن ٥٥ يف املائــة علــى األقــل مــن انبعاثــات ثـــاين 
أكسيد الكربون. وحىت ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠١، كـان قـد 
صـدق علـــى بروتوكــول كيوتــو ٣٧ بلــدا مــن البلــدان الــيت 
وقعت عليه وعددها ٨٤ بلـدا. وال يـزال بإمكـان احلكومـات 
أن حتقق هدف إدخال الربوتوكول حيز النفاذ يف أجل أقصـاه 
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افتتـاح مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة املزمـع عقــده يف 
أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. 

ـــني األطــراف يف اتفاقيــة  ١٦٨ -وأجريـت مباحثـات رمسيـة ب
األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ يف املؤمتـر الســادس 
ــــة الـــذي عقـــد يف أملانيـــا يف  املســتأنف لألطــراف يف االتفاقي
متــوز/يوليــه مــن هــذه الســـنة. وأقـــر املؤمتـــر قواعـــد تطبيـــق 
بروتوكــول كيوتــو لتخفيــض انبعاثــــات غـــازات االحتبـــاس 
احلراري. وقد حظي االتفاق التوافقي بتأييد ١٧٨ بلدا. ومن 
ـــى إقــرار االتفــاق النــص فيــه علــى  احلوافـز الـيت سـاعدت عل
ــــوم  إمكانيــة اجتــار البلــدان املتقدمــة النمــو باالنبعاثــات. ويق
االجتار باالنبعاثات على فكـرة مفادهـا أن الشـركات والـدول 
ــــتقيد  الــيت ختفــض االنبعاثــات إىل مــا دون اهلــدف احملــدد س
حلسـاا كميـات ميكـن أن تبيعـها. وقـد جتـــد الــدول املصنعــة 
والشركات اليت ال تستطيع االكتفاء بـاحلصص املخصصـة هلـا 
من االنبعاثات أن من األرخص أن تشتري األرصـدة الفائضـة 
ـــوث. وســينظر  بـدال مـن أن تقتـين أجـهزة جديـدة ختفـض التل
املشرعون يف الدول اليت حضـرت االجتمـاع يف مسـألة تدابـري 

التطبيق عند التصديق الرمسي على االتفاق. 
١٦٩ -ومــن املبــادرات الراهنـــة لألمـــم املتحـــدة لتخفيـــض 
انبعاثـات غـازات االحتبـاس احلـراري إنشـاء الفريـق احلكومـي 
الـدويل املعـين بتغـري املنـاخ الـذي جيـــري تقييمــات لعلــم تغــري 
املنـاخ وكـذا آثـاره االجتماعيـة االقتصاديـة احملتملـة. ويســـاعد 
التمويل الذي يقدمه مرفق البيئـة العامليـة البلـدان علـى ختفيـف 

آثار تغري املناخ والتكيف معه. 
١٧٠ -وسيشكل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املزمـع 
عقـده يف جوهانسـربغ يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ االســتعراض 
العشـري ملؤمتـر األمـم املتحـدة املعـــين بالبيئــة والتنميــة. ولعــل 
وضــع جــدول أعمــال مركَّــز مــن شــأنه أن يشــجع مناقشـــة 
النتـائج يف قطاعـات بيئيـة معينـة (الغابـات، احمليطـات، املنـــاخ، 

الطاقــة، امليــاه العذبــة، ومــا إىل ذلــك) فضــال عــن اـــاالت 
املتعـــــددة القطاعـــــات مـــــن قبيـــــل األدوات االقتصاديـــــــة، 
والتكنولوجيات اجلديدة، والعوملة. كما يتعـني أن ميعـن مؤمتـر 
القمـة هـذا النظـر يف أثـر الثـورات الـيت تشـــهدها التكنولوجيــا 
وعلـــم األحيـــاء واالتصـــاالت منـــذ عـــام ١٩٩٢. ويحـــــث 
املواطنـون واملؤسسـات علـى املشـاركة يف العمليـة. فاملشــاركة 
ــــة. ولكـــي تكـــون اإلجـــراءات  الواســعة مســألة بالغــة األمهي
اإلضافية فعالة يف حتقيق اهلدف النهائي املتمثـل يف االسـتدامة، 

ال ميكن أن تعمل احلكومات وحدها. 
١٧١ -ويف املستقبل القريب جيـب أن يكـون أهـم جـهد هـو 
ضمـان تصديـق ٥٥ دولـة كـانت مسـؤولة عـــن ٥٥ يف املائــة 
على األقل من انبعاثات ثاين أكسـيد الكربـون يف التسـعينيات 
علــى بروتوكــول كيوتــــو. كمـــا ستشـــجع األمـــم املتحـــدة 
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ 
ـــات غــازات  علـى وضـع صكـوك وإجـراءات للحـد مـن انبعاث
االحتبـاس احلـــراري وتوفــري الوســائل التقنيــة للبلــدان الناميــة 

لتمكينها من القيام بذلك. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٧٢ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
ضمان التصديق على بروتوكول كيوتو؛  �

وضع إطار واضح حيفز على مبـادرات طوعيـة مـن  �
القطاع اخلاص عن طريـق منـح القـروض لألعمـال 
ـــات االحتبــاس  الطوعيـة الراميـة إىل احلـد مـن انبعاث

احلراري؛ 
تشجيع املبادرات اليت تساعد على احلد من ضعف  �
الفقراء وتعزز قدرم على التكيــف ملواجهـة اآلثـار 

السلبية لتغري املناخ؛ 
ــــراكات جديـــدة وتعزيـــز املؤسســـات  تشــجيع ش �

للتصدي لألثر السليب لتغري املناخ. 
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اهلــدف: تكثيــف اجلــهود اجلماعيــة إلدارة الغابــات 

جبميع أنواعها وحفظها وتنميتها تنمية مستدامة   
١٧٣ -للغابات واألحراج أمهية حيوية يف الرفـاه االجتمـاعي 
واالقتصـادي للنـاس. فـهي توفـر طائفـة واسـعة مـــن املنتجــات 
للتنمية االقتصادية وكذا لعيـش املاليـني مـن النـاس، مبـن فيـهم 
ـــذي يعيشــون يف الغابــات أو حواليــها.  السـكان األصليـون ال
وعالوة على ذلك، توفر الغابات أيضا خدمـات بيئيـة ال غـىن 
ـــة وامليــاه، واحلفــاظ علــى التنــوع  عنـها مـن قبيـل حفـظ الترب
البيولوجي والتخفيف من تغري املنـاخ عـن طريـق اخـتزان غـاز 

الكربون وعزله. 
١٧٤ -وحــىت عــــام ٢٠٠٠ كـــانت الغابـــات تكســـو ٣,٩ 
باليني هكتار من األراضي، أي ثلث جمموع مساحة اليابســة. 
وكـانت تتـوزع علـى النحـو التـايل: ١٧ يف املائـــة يف أفريقيــا، 
و ١٤ يف املائـة يف آسـيا، و ٥ يف املائـة يف أوقيانوســـيا، و ٢٧ 
يف املائـــة يف أوروبـــا، و ١٤ يف املائـــة يف أمريكـــــا الشــــمالية 

والوسطى و ٢٣ يف املائة يف أمريكا اجلنوبية. 
ـــــات  ١٧٥ -وتســــاهم املــــوارد احلرجيــــة يف إعالــــة اجلماع
واالقتصـادات احملليـة، غـري أن العديـد مـن أشـكال االســـتغالل 
غـري قابلـة لالسـتمرار. فمـا فتئـت الغابـات الطبيعيـــة يف العــامل 
ــو إىل  توجـه السـتعماهلا يف أغـراض عقاريـة أخـرى بنسـبة تدع
القلـق. وتشـتد إزالـة الغابـات يف املنـاطق االسـتوائية يف الوقـت 
الراهـن. ويقـدر معـدل إزالـة الغابـات يف العـامل حبــوايل ١٤,٦ 
مليــون هكتــار يف الســنة. ومــن األســــباب الرئيســـية إلزالـــة 
الغابــات وتدهورهــا توســع الزراعــــة واالحتطـــاب. فنصـــف 
ـــات العــامل تســتخدم كوقــود،  األخشـاب الـيت تقطـع مـن غاب
ــــدان الناميـــة. ويف البلـــدان املتقدمـــة النمـــو،  ال ســيما يف البل
ـــــاعي.  تســـتخدم املـــوارد احلرجيـــة أساســـا يف اإلنتـــاج الصن
وال خيضـع خلطـة رمسيـة متفـــق عليــها وطنيــا إلدارة األحــراج 

إال ٦ يف املائة من املناطق احلرجية يف البلدان النامية، باملقارنـة 
بنسبة ٨٩ يف املائة يف البلدان املتقدمة النمو. 

١٧٦ -وكـانت املـداوالت املتعلقـة بسياسـة الغابـات يتوالهــا 
ـــــات�  يف البدايـــة �الفريـــق احلكومـــي الـــدويل املعـــين بالغاب
و �املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات�، ومهـا جـهازان 
ـــح  متفرعـان عـن جلنـة األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة، وأصب
يتوالهـا خلفـهما �منتـــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات� 
الــذي يعــد هــو أيضــا جــهازا فرعيــا للمجلــس االقتصــــادي 
واالجتمــاعي. كمــا أنشــئت لدعــم أنشــطة �منتــدى األمـــم 
املتحـــدة املعـــين بالغابـــات� �الشـــراكة التعاونيـــة يف جمـــــال 
الغابـات� الـيت تتـألف مـن ١٢ منظمـة متعـددة األطـــراف هلــا 

عالقة بالغابات. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٧٧ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
تعزيــز التعــاون والتنســيق بشــأن املســائل املتعلقــــة  �
بالغابـات بـــني املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات 
الصلـة، فضـال عـــن الشــركاء مــن القطــاعني العــام 

واخلاص؛ 
تعزيــز االلــتزام السياســي بــإدارة الغابــــات جبميـــع  �
أنواعـها وحفظـها وتنميتـها املسـتدامة، مبـا يف ذلــك 
تلبية االحتياجات واملتطلبـات اخلاصـة للبلـدان الـيت 

هلا غطاء حرجي ضعيف. 
 

ـــة التنـــوع  اهلــدف: احلــث بشــدة علــى تنفيــذ اتفاقي
البيولوجــي(٣٤) واتفاقيــة مكافحــة التصحــر تنفيـــذا 
تامــــا يف البلــــدان الــــيت تتعـــــرض للجفـــــاف و/أو 

للتصحر بصورة خطرية، وخاصة يف أفريقيا(٣٥)   
١٧٨ -يتالشى التنوع البيولوجي يف العامل بنسبة تبعث علـى 
القلق. وعلى سبيل املثال، فإنه من أصـل ١,٧٥ مليـون نـوع، 
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يواجــــه خطــــر االنقــــراض ٣ ٤٠٠ نــــوع مــــــن النباتـــــات 
ـــواع الطيــور  و ٥ ٢٠٠ نـوع مـن احليوانـات مبـا فيـها ثُمـن أن

وما يقارب ربع الثدييات. 
وحـىت ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠١ كـان عـدد الـــدول  -١٧٩
األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي لعـام ١٩٩٢ قـــد بلــغ 
١٨١ دولة طرفا، وهي اتفاقية تلزم احلكومات باحلفـاظ علـى 
التنـــوع البيولوجــــي، واســــتخدام عنــــاصره بطريقــــة قابلــــة 
ــــوارد  لالســتمرار، وتقاســم املنــافع الناشــئة عــن اســتخدام امل
الوراثيـــة اقتســـاما عـــادال. ورغـــم ذلـــك، يتالشـــى التنــــوع 
البيولوجي يف العامل تالشيا ال مرد لـه بنسـبة تدعـو إىل القلـق، 
ــــبب اتســـاع نطـــاق إزالـــة الغابـــات وحرائقـــها؛  وذلــك بس
واإلفـــراط يف اســـتغالل النباتـــات؛ واالســـــتخدام العشــــوائي 
ملبيدات اآلفات وغريها من املـواد الكيميائيـة السـامة والثابتـة؛ 
وجتفيف األراضي الرطبة وردمـها؛ واندثـار الشـعب املرجانيـة 
وأشجار املنغروف؛ وانتشار املمارسات الضارة يف جمال صيـد 
األمسـاك؛ وتغـري املنـــاخ؛ وتلــوث امليــاه؛ وحتويــل الــرباري إىل 

مناطق زراعية أو حضرية. 
ـــم حالــة  ١٨٠ -ومثـة حاجـة واضحـة إىل مـوارد إضافيـة لتقيي
التنـوع البيولوجـي واجتاهاتـه وإدراج الشـواغل املتعلقـــة بــه يف 
التخطيــــط والسياســــات واملشــــاريع القطاعيــــــة واملتعـــــددة 
القطاعات. وسيلزم إيالء عناية خاصة ملسألة إجراء املزيد مـن 
ـــــئة عــــن  التقييـــم العلمـــي للكائنـــات احليـــة املعدلـــة  والناش

التكنولوجيا البيولوجية احلديثة. 
١٨١ -واعتمـــد مـــا يزيـــد علـــــى ١٣٠ بلــــدا بروتوكــــول 
كارتاخينــــا التفاقيــــة التنــــوع البيولوجـــــي يف ٢٩ كـــــانون 
الثـــاين/ينـــــاير ٢٠٠٠، يف مونتريــــال، بكنــــدا. وقــــد مســــي 
بروتوكول كارتاخينا للسالمة البيولوجية، تكرميا هلـذه املدينـة 
الكولومبية اليت استضافت مؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة الـذي 
عقـد يف كارتاخينـا عـام ١٩٩٩. ومـن املتوقـــع أن يوفــر هــذا 

ـــة ملنتجــات  الـربوتوكول عنـد نفـاذه إطـارا ملعاجلـة اآلثـار البيئي
اهلندسـة البيولوجيـة أو الكائنـــات احليــة املعدلــة الــيت تتخطــى 
احلـدود الدوليـة. وسـيعمل بروتوكـول كارتاخينـا علـى محايــة 
البيئــة دون عرقلــة غــري ضروريــة للتجــارة الدوليــة لألغذيـــة. 
وحــىت ٣١ متــــوز/يوليـــه ٢٠٠١، كـــان ١٠٢ مـــن البلـــدان 
ومنظمـة اقتصاديـة إقليميـة واحـدة هـي اجلماعـة األوروبيـة قــد 

وقعت على بروتوكول كارتاخينا للسالمة البيولوجية. 
١٨٢ -وأجريت مفاوضات بشـأن اتفاقيـة مكافحـة التصحـر 
يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الشــديد و/أو التصحــــر 
وخاصة يف أفريقيا يف أعقاب مؤمتر قمة األرض ودخلت حـيز 
النفـاذ يف كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٦. وأكــدت االتفاقيــة 
ضـرورة اتبـاع ـج جديـد قـائم علـى املشـاركة الشـــعبية حلــل 
مشـكلة التصحـر. فـالتصحر يضـــر بالتربــة الســطحية الالزمــة 
للزراعة ويؤثر على إمدادات األغذية يف العـامل. ويعـزى ذلـك 
إىل حـد كبـري لإلفـراط يف الزراعـة، وسـوء الــري، واجلفــاف، 
واإلفـراط يف الرعـي. وأكـدت اتفاقيـة مكافحـة التصحـر علــى 
إقامة الشراكات، سواء دوليا أو داخليـا، وكـذا علـى ضـرورة 
إيالء عناية خاصة للمتضررين من التصحر يف البلدان النامية. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٨٣ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
دعـــم تطبيـــق اتفاقيـــة مكافحـــة التصحـــر باختــــاذ  �
إجـراءات ترمـي إىل منـــع تدهــور التربــة والتركــيز 
علـى اتبـاع نـــهج تشــاركية جديــدة حلــل مشــكلة 

التصحر؛ 
ضمـان التصديـق علــى نطــاق عــاملي علــى اتفاقيــة  �
التنوع البيولوجي وبروتوكول كارتاخينـا للسـالمة 
البيولوجيـة فضـــال عــن مواءمــة وتطبيــق الصكــوك 

والربامج املتعلقة بالتنوع البيولوجي. 
 



4801-52605

A/56/326

اهلـــدف: وقـــف اســـتغالل مـــوارد امليـــاه اســــتغالال 
ال ميكــن اســتمراره، وذلــك بوضـــع اســـتراتيجيات 
إلدارة امليـــاه علـــى كــــل مــــن الصعيــــد اإلقليمــــي 
والوطين واحمللي، مبا يعــزز إمكانيــة احلصــول علــى 

املياه بصورة عادلة مع توافرها بكميات كافية   
١٨٤ -مل تواكــب إمــدادات امليـــاه النقيـــة واملأمونـــة تزايـــد 
الطلب عليها. فمسـتوى امليـاه الباطنيـة يتنـاقص يف كـل قـارة. 
ورغم أن ٧٠ يف املائة من سطح العامل تغطيه املياه، فإن نسـبة 
امليــاه العذبــة يف األرض ال تتعــدى ٢,٥ يف املائــة. وال يتـــاح 
لالســـتخدام البشـــري مـــن مـــوارد امليـــاه العذبـــــة يف العــــامل 
إال مـا يقـل عـن ١ يف املائـة. وقـد زاد اســـتغالل امليــاه بوتــرية 
تفوق مرتني وترية تزايد السكان يف القرن العشرين. ويف عـام 
٢٠٠٠، كـان يفتقـر للميـاه املأمونـة ١,١ بليـون نســـمة علــى 
األقــل، أو ١٨ يف املائــة مــن ســــكان العـــامل. وإذا اســـتمرت 
ـــاه، فــإن مــا يقــارب ٢,٥  االجتاهـات احلاليـة يف اسـتهالك املي

بليون نسمة سيعانون من نقص املياه حبلول عام ٢٠٥٠. 
١٨٥ -وقـد قـامت األمـم املتحـــدة بــدور نشــيط يف املنتــدى 
ــــاه يف الهـــاي يف عـــام ٢٠٠٠ حيـــث ركـــزت  العــاملي للمي
املباحثات على استراتيجيات اإلدارة املسـتدامة للمـوارد املائيـة 
ومـا يتصـل ـا مـن بيئـــة ســاحلية وحبريــة. وتقــوم عــدة دول 
بتنفيذ هذه االستراتيجيات مبشـاركة فعالـة مـن األمـم املتحـدة 
ـــاه  وتشــمل هــذه االســتراتيجيات برامــج إلدارة شــبكات املي

العذبة وما يتصل ا من بيئة ساحلية وحبرية. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي -١٨٦

هذا اال ما يلي: 
إجـراء تقييمـات عامليـة للنظـــم اإليكولوجيــة املائيــة  �
بغيـة اســـتحداث اســتجابات مالئمــة علــى صعيــد 

السياسات؛ 
صوغ سياسات ومبادئ توجيهية وأدوات تنظيمية  �
إلدارة مسائل املياه إدارة متكاملة ومستدامة بيئيا؛ 

مساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متـر اقتصاداـا  �
ـــــتخدام التكنولوجيــــات  بفـــترة انتقاليـــة علـــى اس
الســليمة بيئيــا ملعاجلــة املشــاكل البيئيــة يف املنـــاطق 

احلضرية وأحواض املياه العذبة؛ 
ضمـان إجـراء اســـتعراض شــامل للفصــل ١٨ مــن  �
ـــرن ٢١(٣٦) الــذي يعــد اإلطــار  جـدول أعمـال الق
الرئيســي ألنشــطة األمــــم املتحـــدة يف جمـــال إدارة 
موارد املياه العذبـة، وذلـك يف مؤمتـر القمـة العـاملي 
للتنميـة املسـتدامة املزمـع عقـده يف جوهانســـربغ يف 

عام ٢٠٠٢؛ 
ــــري مـــن قبيـــل مبـــدأ  ضمــان مواصلــة دراســة تداب �
�امللوث يدفع� وتسعري املياه ومهـا مسـألتان أثريتـا 

يف املنتدى العاملي للمياه. 
 

اهلدف: تكثيف جهودنا اجلماعية من أجــل خفــض 
ـــة والكـــوارث الـــيت  عــدد وآثــار الكــوارث الطبيعي

يتسبب فيها اإلنسان   
ــــة عـــن  ١٨٧ -يف عــام ١٩٩٩، أســفرت الكــوارث الطبيعي
إزهاق أرواح ما يزيد على ٠٠٠ ١٠٠ شـخص. وإذا أدخـل 
يف املعادلة األثر املتوقـع لتغـري املنـاخ علـى الكـوارث، سـتكون 
اخلسـائر البشـرية واالقتصاديـــة النامجــة عــن الكــوارث كبــرية 
ـــة  مــا مل تطبــق تدابــري فعالــة ملنــع حــدوث الكــوارث الطبيعي

والكوارث اليت يتسبب فيها اإلنسان وختفيف آثارها.  
١٨٨ -وقــد حــدث حتــول كبــري يف املفــاهيم، مــن التـــأكيد 
التقليدي على االستجابة يف حـاالت الكـوارث إىل احلـد مـن 
الكــوارث. وأســفر �العقــد الــــدويل للحـــد مـــن الكـــوارث 
ــــة  الطبيعيـــة� (١٩٩٠-١٩٩٩) عـــن �االســـتراتيجية الدولي
للحــد مــن الكــوارث� وإنشــاء فرقــة عمــــل مشـــتركة بـــني 
ـــن اآلثــار  الوكـاالت وأمانـة هلـا. واحلـد مـن الكـوارث يقـي م
السـلبية لألخطـار الطبيعيـة ومـا يتصـل ـا مـن كـــوارث بيئيــة 
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وتكنولوجية، وخيفف من آثارها ويكفل التـأهب هلـا. ويتعـني 
تعزيزه باعتباره أولوية عاجلة يف خطة التنمية الدولية. 

١٨٩ -وبـدأت عـدة دول يف وضـع مبـادرات، مبسـاعدة مــن 
جـهات فاعلـة مـن غـري الـدول. ومـــن هــذه املبــادرات زيــادة 
تطبيق العلم والتكنولوجيا، للحـد مـن آثـار األخطـار الطبيعيـة 

و ما يتصل ا من ظواهر تكنولوجية وبيئية. 
١٩٠ -وتؤكــد واليــة جنيــف بشــأن احلــد مـــن الكـــوارث 
ضـــرورة احلـــد مـــن الكـــوارث وإدارة املخـــاطر باعتبارمهـــــا 
عنصريـــن أساســـيني يف السياســـات احلكوميـــة. وستســـــاعد 
�االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـــن الكــوارث� اتمعــات يف 
مسـاعيها الراميـة إىل ختفيـف آثـار األخطـــار الطبيعيــة وجتنبــها 
قــدر املســتطاع. وبصــورة مســتقلة، كلفــت اجلمعيــة العامـــة 
�االستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث� مبواصلـة التعـاون 
ـــار ظــاهرة النينيــو املناخيــة وغريهــا مــن  الـدويل للحـد مـن آث
ـــن الكــوارث عــن  املتغـريات املناخيـة، وتعزيـز قـدرات احلـد م

طريق اإلنذار املبكر. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ١٩١ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
دعم الشراكات املتعددة التخصصـات والقطاعـات،  �
وحتســـني البحـــث العلمـــي يف أســـباب الكـــــوارث 
الطبيعيــة وحتســني التعــاون الــدويل للحــد مــن أثــــر 
املتغريات املناخية، من قبيل ظاهريت النينيو والنينيا؛ 

ــــط للمنـــاطق  تطويــر اإلنــذار املبكــر؛ ووضــع خرائ �
املعرضة للمخاطر؛ ونقل التكنولوجيا؛ والتدريب؛ 

تشـجيع احلكومـات علـى معاجلـــة املشــاكل الناشــئة  �
عـن تضخـم املـدن، ووجـود املسـتوطنات يف منــاطق 
شديدة التعرض للمخـاطر وغـري ذلـك مـن حمـددات 

الكوارث النامجة عن فعل اإلنسان؛ 

تشجيع احلكومات على إدراج احلد من املخـاطر يف  �
عمليـات التخطيـط الوطـين مبـا يف ذلـك سـن قوانــني 

هلذه الغاية.  
 

ــــة حريــــة الوصــــول إىل املعلومــــات  اهلـــدف: كفال
املتعلقة مبتوالية اجلينوم البشري 

١٩٢ -يف عـام ٢٠٠٠، أعلـن �مشـروع اجلينـوم البشـــري� 
C elera Ge- املمـول مـــن القطــاع العــام والشــركة التجاريــة
nomics Corporation جناحـهما معـا يف وضـــع قائمــة مبتواليــة 

العوامـل الوراثيـة البـالغ عددهـا ٣,١ بليـون قـاعدة مـن قواعــد 
احلمض النووي (DNA). غري أنه إذا كان وضع قائمة مبتواليــة 
احلمـض النـووي قـد مت بـالفعل، فـإن فـك رموزهـا واســـتيعاا 
سيســتغرق عــدة ســنوات أخــرى. وأعلــن املشــــروع، وهـــو 
جمموعـة حبـوث ممولـة مـن القطـاع اخلـاص، أن قـاعدة بيانـــات 
اجلينـوم البشـري سـتتاح جمانـا للعمـوم علـى شـبكة اإلنــترنت، 
لكن يتوقع أن تفرض شركة سيلريا رسوما على هذه اخلدمـة. 
وأدى فـك رمـوز اجلينـــوم البشــري إىل جعــل مســألة إصــدار 
بـراءات اخـتراع يف أحبـاث اجلينـات حتتـل الصـــدارة يف قضايــا 
الساعة. ومشروع اجلينوم البشري مثال جيد على تطبيق نقل 
ـــذا اــال فيمــا  التكنولوجيـا حيـث تعمـل عـدة خمتـربات يف ه
ال يقــل عــن ١٨ بلــدا خمتلفــا. ورغــم أن بعــــض ابتكـــارات 
التكنولوجيا البيولوجية حتدث يف بلـدان اجلنـوب، فـإن معظـم 
التكنولوجيـا البيولوجيـة املعقـدة ال يـــزال تطويرهــا حيــدث يف 

البلدان املتقدمة النمو. 
١٩٣ -ويف عام ١٩٩٧، وقع أعضـاء منظمـة األمـم املتحـدة 
للتربيــة والعلــم والثقافــة باإلمجــاع إعالنــا يؤكــد أنــه يتعــــني 
أال يصبح اجلينوم البشري يف حالته الطبيعية موضعـا ملكاسـب 
مالية وأنه ينبغي أال تطغى أحباث تتعلق باجلينوم البشري علـى 
احــترام حقــوق اإلنســان(٣٧). وينبغــي أيضــا عـــدم الســـماح 
ــــيت تتعـــارض مـــع الكرامـــة اإلنســـانية، مثـــل  باملمارســات ال
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االستنساخ البشري، وأنه ينبغي أن تتاح أوجه التقـدم املتعلقـة 
بــاجلينوم البشــري للجميــع. وعــالوة علــى ذلــك، ستســــعى 
األحبـاث املتعلقـة بـاجلينوم البشـري إىل التخفيـــف مــن املعانــاة 

وحتسني الصحة. 
١٩٤ -واالسـتراتيجية الراميـة إىل إحـراز تقـدم يف هـذا اــال 

هي ما يلي: 
مناشــدة الــدول أن تكفــــل، بعـــد أن تـــأخذ إعـــالن  �
اليونسـكو لعـام ١٩٩٧ يف االعتبـار، حريـة الوصـــول 

إىل املعلومات بشأن متوالية اجلينوم البشري. 

حقـوق اإلنســـان والدميقراطيــة واحلكــم  خامسا -
الرشيد 

١٩٥ -توجد األمم املتحدة لكي تؤكد جمددا اإلميان حبقـوق 
ــــه، وبـــاحلقوق  اإلنســان األساســية، وبكرامــة الفــرد وجدارت
املتساوية للرجال والنسـاء، وحبـق األقليـات واملـهاجرين يف أن 
يعيشــوا يف ســالم. وتعتــرب مجيــع حقــوق اإلنســان – املدنيــــة 
والسياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة  والثقافيـــة – شـــاملة 
وعموميـة ومتفاعلـة. وهـي تعتـرب األسـس الـيت تدعـم الكرامـــة 
اإلنسـانية، ومتثـل أي انتـهاكات حلقـوق اإلنسـان تعديـــا علــى 
جوهـر الكرامـة اإلنسـانية. وعندمـا ال تتمتـع حقـوق اإلنســان 
األساسية باحلماية، فإنه من املرجح أن تشهد الـدول وشـعوا 

صراعا وفقرا وظلما. 
احترام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان(٣٨)  اهلدف:
والتقيد بأحكامه بصورة تامة، والسعي سعيا جهيدا 
ــــة والسياســـية واالقتصاديـــة  حلمايــة احلقــوق املدني
ـــع وتعزيزهــا بصــورة  واالجتماعيـة والثقافيـة للجمي

تامة يف مجيع البلدان. 
١٩٦ -فيمــا يلــي حالــة التصديــق يف الوقــــت احلـــايل علـــى 
املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان (عدد البلدان الـيت 
صدقت موضوع بني قوسني): العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية(٣٩) (١٤٥)؛ والعـهد الـدويل 
ـــة  اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية(٤٠) (١٤٧)؛ واالتفاقي
ــــيز العنصـــري(٤١)  الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمي
(١٥٨)؛ واتفاقيـة القضـــاء علــى مجيــع أشــكال التميــيز ضــد 
ــــريه مـــن  املــرأة(٤٢) (١٦٨)؛ واتفاقيــة مكافحــة التعذيــب وغ
ــــة  ضــروب املعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة واملعاقب

عليها(٤٣) (١٢٦)؛ واتفاقية حقوق الطفل(٤٤) (١٩١). 
١٩٧ -ويف حني أنه ينبغي اإلشـادة بزيـادة رغبـة احلكومـات 
يف إعالن هذه االلتزامات، فإنه ال يزال يتعني سد الفجوة بني 
االلتزامات واإلجراءات العملية. فالنـاس يف مجيـع أحنـاء العـامل 
مــا زالــوا يتعرضــون لعمليــات االعــــدام بـــإجراءات موجـــزة 
ــام  واالختفـاء والتعذيـب. ومـن الصعـب التـأكد مـن دقـة األرق
ألن االنتـهاكات تقـع يف بلـدان عديـدة جـدا مـن العـامل، ومــن 
النـادر اإلبـالغ عنـها. ومـن بـني التدابـري القليلـة للغايـة املتاحــة 
عمل املقررين اخلاصني املعنيني حبقوق اإلنسـان. وعلـى سـبيل 
املثـال، فـإن عـدد الرسـائل الـيت بعـث ـا املقـرر اخلـاص املعــين 
بـالتعذيب التـابع للجنـة حقـوق اإلنسـان قـد يعطـــي إحساســا 
باحلالة فيما يتعلق بالتعذيب، ولكنه يقصر عـن وصـف حجـم 
ـــالة إىل  املشـكلة بالكـامل: يف عـام ٢٠٠٠، مت توجيـه ٦٦ رس
٦٠ بلــدا بالنيابــة عــن حنــو ٦٥٠ فــردا و ٢٨ مجاعــة تضــــم 

٢٢٥٠ شخصا. 
١٩٨ -وشـرع مثانيـة وثالثـون بلـدا يف اعتمـاد خطـــط عمــل 
وطنية حلقوق اإلنسان، تطبيقا لتوصيـة إعـالن وبرنـامج عمـل 
فيينـــا لعـــام ١٩٩٣(٤٥)، واســـتكمل ١٤ بلـــدا علـــى األقــــل 
العمليــة. وأنشــئت أكــثر مــن ٥٠ مؤسســة وطنيــــة حلقـــوق 
اإلنسان مبوجــب مبـادئ بـاريس، وهـي جمموعـة تفصيليـة مـن 
املبـادئ املعـــترف ــا دوليــا توفــر معايــري دنيــا بشــأن وضــع 
املؤسسـات الوطنيـة حلقـــوق اإلنســان ودورهــا االستشــاري. 
وحظيـت مبـادئ بـاريس بتـأييد جلنـة حقـوق اإلنسـان يف عــام 
١٩٩٢ واجلمعيـة العامـة يف عـام ١٩٩٣، وأصبحـت األسـاس 
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واإلطار املرجعي لنشاط األمم املتحدة يف هذا اال. واعتبــارا 
مــن عــام ١٩٩٥ وبدايــــة عقـــد التثقيـــف يف جمـــال حقـــوق 
اإلنسـان، اضطلـع ١٧ بلـدا علـى األقـل بوضـع برامـج ختطيــط 
ــــدا يف االضطـــالع بأنشـــطة  وطنيــة، وبــدأ أكــثر مــن ٤٠ بل

التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان. 
١٩٩ -وتوصلت دراسة عاملية ملنتصف املدة أجريت يف عـام 
٢٠٠٠ إىل أنــه ال يــزال يتعــــني وضـــع اســـتراتيجيات فعالـــة 
للتثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنســان. وال يــزال يتعــني وضـــع 
أسس تدابري حمددة للنظم املدرسية، مثل وضع وتنقيح املنـاهج 
والكتب املدرسية ، وتدريب هيئة التدريس باملدارس يف جمـال 
حقوق اإلنسان، واالضطالع باألنشـطة ذات الصلـة اخلارجـة 
عـن املنـاهج الدراسـية. وبـاملثل، مـن النـادر أن تصبـح حقـــوق 
اإلنسـان موضـع دراسـة علـى املسـتوى اجلـامعي فيمـا عـــدا يف 
املعـاهد املتخصصـة حلقـوق اإلنسـان. وبذلـت جـهود لتثقيـــف 
األفـراد العـاملني يف إقامـة العـدل، ولكـن اجلـهود كـــانت أقــل 
بالنســــبة للمســــؤولني العــــــاملني يف امليدانـــــني االجتمـــــاعي 

واالقتصادي. 
٢٠٠ -وحدث حتول واضح يف مواقف الدول األعضـاء إزاء 
محاية حقوق اإلنسان. فحمايـة حقـوق اإلنسـان، الـيت كـانت 
من قبل تعترب من اختصاص الدول ذات السيادة دون سـواها، 
تعترب اآلن شاغال عامليا كما تدلل على ذلك األحكام األخرية 
ـــم احلــرب  بإدانـة جرائـم اإلبـادة اجلماعيـة واالغتصـاب وجرائ
واجلرائـم ضــد اإلنســانية الــيت أصدرــا احملكمتــان اجلنائيتــان 

الدوليتان لرواندا ويوغوسالفيا السابقة. 
٢٠١ -وتعترب حقوق اإلنسان أيضا ركيزة أساسـية إلصـالح 
األمـم املتحـدة، تؤكـد علـى حموريـة حقـوق اإلنسـان يف مجيــع 
أنشـطة املنظومـة. وتتطلـب الطبيعـة الشـاملة حلقـوق اإلنســان، 
سواء كنا نعمل من أجل السالم واألمن، أو من أجـل االغاثـة 
اإلنسانية، أو من أجـل حتقيـق ـج مشـترك للتنميـة وعمليـات 

مشتركة للتنمية، أن تسترشد أنشطة وبرامج املنظومـة مببـادئ 
املســاواة يف جوهرهــا. وينعكــــس هـــذا التطـــور يف جمموعـــة 

متنوعة من منتديات األمم املتحدة. 
ـــــن الكرامــــة  ٢٠٢ -وحقـــوق اإلنســـان جـــزء جوهـــري م
اإلنسـانية، وميكـن أن تكـون التنميـة البشـرية وســـيلة إلعمــال 
هـذه احلقـوق. وـج التنميـة القـائم علـى احلقـوق هـــو أســاس 
ــــة أو يف  املســاواة والعدالــة؛ ســواء يف توزيــع مكاســب التنمي
مستوى املشاركة يف عملية التنمية.وتعترب احلقـوق االقتصاديـة 
واالجتماعية والثقافية جوهـر مجيـع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة 
فيمــا يتعلــق خبفــض حــدة الفقــر، والتخفيــف مــــن اجلـــوع، 
واحلصـــول علـــى امليـــاه، وتوافـــر التعليـــم للبنـــني والبنــــات، 
وخفض معدل الوفيات النفاسـية ووفيـات األطفـال دون سـن 
اخلامســة، ومكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليـــدز 
واألمـراض الرئيسـية األخـرى، وتعزيـز املسـاواة بـــني اجلنســني 

ومتكني املرأة. 
٢٠٣ -وأوضحــت مؤشــرات الفقــر البشـــري يف الســـنوات 
األخـرية وجـود فـروق هائلـــة فيمــا بــني البلــدان، وفيمــا بــني 
العـاملني النـامي واملتقـدم النمـو. فعنـد تفصيـــل بيانــات التنميــة 
البشرية الوطنية حسـب املنطقـة، واملنـاطق الريفيـة واحلضريـة، 
واموعة العرقية أو نوع اجلنس، فإا تكشف عن التفاوتات 
غري املقبولة من منظور حقوق اإلنسان. وقد أقـر عـدد مـتزايد 
من الدول األعضاء بقيمة منظور التنمية القائم علـى احلقـوق، 
وينبغي تشجيعها على تنفيذ هذا النهج على الصعيد الوطين. 

 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ٢٠٤ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
 

تشـجيع احلكومـات علـى الوفـــاء بالتزاماــا يف جمــال  �
حقوق اإلنسان، والتصديق علـى وجـه السـرعة علـى 
املعــــاهدات الســــت الرئيســــية حلقــــوق اإلنســــــان، 
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والتصديــق علــى نظــام رومــا األساســــي للمحكمـــة 
اجلنائية الدولية أو االنضمام إليه؛ 

إدماج حقوق اإلنسان يف مجيع األنشطة اإلمنائية الـيت  �
تركـز علـى الرفـاه االقتصـادي واالجتمــاعي والثقــايف 

لكل فرد يف اتمع؛  
دعــم عمــــل املؤسســـات االقليميـــة ودون اإلقليميـــة  �
حلقـوق اإلنسـان بغيـة تعزيـز التنفيـــذ الوطــين لقواعــد 
حقوق اإلنسان، ووضع استراتيجيات عمل مشـتركة 

بشأن القضايا العابرة للحدود؛ 
توسيع نطاق برامج األمم املتحدة املوجهة إىل الـدول  �
األعضــاء ــدف توفــري املشـــورة والتدريـــب بشـــأن 
التصديق على املعاهدات واإلبالغ وفقا هلا وتنفيذها؛ 
إدمـاج قواعـد حقـوق اإلنسـان يف سياسـات وبرامـــج  �
منظومة األمم املتحدة واسـتراتيجياا القطريـة، مبـا يف 

ذلك األطر القطرية والقروض اإلمنائية. 
اهلــدف: تعزيــز قــدرات مجيــع بلداننــا علـــى تطبيـــق 
املبــادئ واملمارســات الدميقراطيــة واحــترام حقــوق 

اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق األقليات 
٢٠٥ -حدثــت زيــادة ســريعة يف عــدد الدميقراطيــات علـــى 
مـدى الــــ ٢٠ عامــا املاضيــة. فقــد بلغــت نســبة احلكومــات 
الدميقراطية إىل األوتوقراطية يف منتصف التسعينيات من القرن 
املـاضي أكـثر مـن اثنتـني إىل واحـــدة، وهــو مــا ينــاقض متامــا 
الوضـع يف أواخـر الســـبعينيات مــن القــرن املــاضي. ويف عــام 
٢٠٠٠، أوجـزت جلنـــة حقــوق اإلنســان عــددا مــن عنــاصر 
تعزيـز الدميقراطيـة وتدعيمـها. وهـي تشـمل إجـراء انتخابـــات 
نزيهة ودورية، ووجود هيئة قضائية مستقلة، وحكومـة تتسـم 
بالشفافية، وجمتمع مـدين ينبـض بالنشـاط. فـالدول الـيت حتـترم 
حقوق مجيع مواطنيها، وتسمح هلم بـأن تكـون هلـم كلمـة يف 
اختاذ القرارات اليت تؤثر على حيام، مــن املمكـن أن تسـتفيد 

من طاقام اخلالقة، وأن يـئ البيئـة االقتصاديـة واالجتماعيـة 
ــــا  الــيت تعــزز التنميــة املســتدامة. غــري أن االنتخابــات وحده
ال تشـكل حـال؛ فاألقليـات الصغـرية تتعـرض عـادة للخطــر يف 
ـــيت  الدميقراطيـات، والدميقراطيـة ذات األداء اجليـد هـي تلـك ال

تعمل يف سياق نظام شامل حلقوق اإلنسان. 
٢٠٦ -وتواصــــل األمــــــم املتحـــــدة تقـــــدمي املســـــاعدة إىل 
الدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة. واعتبارا من عام ١٩٨٨، 
عقدت أربعة مؤمترات دوليـة ـدف حتديـد املبـادئ واآلليـات 
واملؤسســات الدميقراطيــة األساســية واســتراتيجيات التنفيــــذ. 
وساعدت هذه املؤمترات على استهداف جماالت العمل مبـا يف 
ذلك بناء القدرات على حـل الصراعـات، ومكافحـة الفسـاد، 
وبنـاء ودعـــم اتمــع املــدين، وتعزيــز دور وســائط اإلعــالم، 
وإصـــالح قطـــــاع األمــــن، ودعــــم هيــــاكل اإلدارة العامــــة 
والالمركزية، وحتســني النظـم االنتخابيـة والربملانيـة وعملياـا. 
ومن اجلوهري أيضا محاية حقوق املرأة واألقليات واملهاجرين 

والسكان األصليني. 
٢٠٧ -واعتبارا من عـام ١٩٨٩ تلقـت األمـم املتحـدة أكـثر 
من ١٤٠ طلبا لتقدمي املساعدة االنتخابية من الدول األعضـاء 
ـــاجلوانب القانونيــة والتقنيــة واإلداريــة واملتعلقــة  فيمـا يتعلـق ب
حبقـوق اإلنسـان إلجـراء انتخابـات دميقراطيـة. وأحيانـا تتســـع 
الواليـة، كمـا حـدث يف كوسـوفو وتيمـور الشـــرقية، لتشــمل 
توفـري إدارة مؤقتـة، مـع اإلشـراف علـى عمليـة سياسـية كاملــة 
ترمــي إىل تعزيــز حقــوق اإلنســان واملشــــاركة الدميقراطيـــة. 
وشـهدت األمـم املتحـدة أيضـــا منــوا يف الطلبــات مــن الــدول 
األعضـاء للحصـول علـى مسـاعدة يف جمـال حقـوق اإلنســـان، 
أي يف جمـاالت مثـل إجـراء االنتخابـات، واإلصـالح القــانوين، 

وإقامة العدل وتوفري التدريب ملوظفي إنفاذ القوانني. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ٢٠٨ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
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دعــم الــدول يف دجمــها آليــات حقــــوق اإلنســـان يف  �
املؤسسات الوطنية، ال سـيما عـن طريـق إنشـاء جلـان 
حقـــوق اإلنســـان ومكـــاتب أمنـــاء املظـــامل وجلــــان 

اإلصالح القانوين؛  
تعزيز تنفيذ املبـادئ الدميقراطيـة عـن طريـق اإلصـالح  �

املؤسسي وزيادة الوعي الوطين؛ 
إيــالء اهتمــام خـــاص حلقـــوق األقليـــات والســـكان  �

األصليني والفئات األكثر ضعفا يف كل جمتمع؛ 
مواصلـــة عمـــــل األمــــم املتحــــدة لكفالــــة ارتكــــاز  �

االنتخابات على مبادئ حرة ونزيهة. 
اهلــدف: مكافحــة مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة 
وتنفيذ اتفاقية القضــاء علــى مجيــع أشــكال التميــيز 

ضد املرأة 
٢٠٩ -بلغ حىت اآلن عـدد الـدول الـيت صدقـت علـى اتفاقيـة 
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة أو انضمـت إليـها 
١٦٨ دولـة، حبيـث الـتزمت بإـاء التميـيز ضـــد املــرأة جبميــع 
أشكاله. ويف قرار ميثل عالمة بارزة بالنسبة للمـرأة، اعتمـدت 
اجلمعيــة العامــة الــربوتوكول االختيــاري(٤٦) لالتفاقيــة الـــذي 
يسـمح بـإجراء حتقيقـات يف حـاالت االنتـهاكات اجلســيمة أو 
املنتظمة حلقوق املرأة، والذي دخل إىل حيز النفـاذ يف كـانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٠، ويوجد حاليا مـا جمموعـه ٦٧ توقيعـا 
و ٢٢ تصديقا عليه. ومع ذلك، يستمر حـدوث العنـف ضـد 
املرأة والفتاة يف األسـرة واتمـع، بينمـا يبقـى االجتـار بالنسـاء 
والفتيـات، وعمليـات القتـل مـن أجـل الشـرف، واملمارســـات 
التقليديـــة الضـــارة مثـــل ختـــان اإلنـــاث، أشـــــكاال معتــــادة 
ــــــتخدم  لالنتــــهاكات. وخــــالل الصراعــــات املســــلحة، يس
االغتصاب والتعذيب اجلنسـي واالسـترقاق اجلنسـي كأسـلحة 
للحرب ضد املرأة والفتاة. وأدى فشل عدد كبري من اهليـاكل 
ـــة القائمــة يف توفــري فــرص  االقتصاديـة والسياسـية واالجتماعي

متكافئـة ومحايـة للفتيـــات والنســاء إىل اســتبعادهن عــادة مــن 
التعليم، وتعرضهن للفقر واملرض. 

٢١٠ -وتوجـد حتركـات مشـجعة لوضـــع وتنفيــذ سياســات 
وإجراءات وقوانني جديـدة تكفـل احـترام حقـوق املـرأة علـى 
الصعيد الوطين. ومشلت اجلهود اإلقليمية عقد اجتمـاع بشـأن 
األجـهزة الوطنيـة لتحقيـــق املســاواة بــني اجلنســني يف البلــدان 
ـــا يف الفــترة مــن ١٦ إىل ١٨ نيســان/  األفريقيـة يف أديـس أباب
أبريل ٢٠٠١، وعقد اجتماع لفريق اخلرباء بشأن حالـة املـرأة 
الريفية يف سياق العوملة يف أوالن باتور يف الفترة مـن ٤ إىل ٨ 

حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
٢١١ -ويعترب تعزيز املساواة بـني اجلنسـني بـؤرة تركـيز قويـة 
ألنشطة األمم املتحدة اليت تسـتهدف كفالـة مسـاواة املـرأة يف 
مجيــع جوانــب املســعى البشــــري وكمســـتفيدة مـــن التنميـــة 
املســتدامة، واألمــــن والســـالم، واحلكـــم الرشـــيد، وحقـــوق 
اإلنســان. واألمــم املتحــدة مبثابــة عــامل حفــاز لدفــع عجلـــة 
الربنــامج العــاملي بشــأن قضايــــا املـــرأة، والنـــهوض باملعايـــري 

والقواعد الدولية، ونشر أفضل املمارسات. 
٢١٢ -ويف عـام ٢٠٠١، اعتمـدت جلنـة وضـع املـرأة برناجمــا 
متعدد السنوات يدعو إىل استعراض املواضيع املتعلقــة بتمكـني 
املرأة، مبا يف ذلك القضاء على الفقر، ومسامهة املرأة ومتكينـها 
مــن الوصــول إىل وســائط اإلعــالم وتكنولوجيــــا املعلومـــات 
الراهنة، ودور الرجال والبنني يف حتقيق املساواة بني اجلنسـني، 
ومشاركة املرأة على قدم املساواة يف منع نشوب الصراعـات، 
ـــاء الســالم. وخــالل الدورتــني  ويف إدارـا وتسـويتها، ويف بن
االسـتثنائيتني للجمعيـة العامـة املعنيتـني بفـريوس نقـــص املناعــة 
البشـرية/اإليـدز، واالسـتعراض اخلمسـي ملؤمتـر األمـم املتحـــدة 
للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل الثـاين) ُأدرج بعـــد جنســاين يف 

الوثائق اخلتامية. 
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ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ٢١٣ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي
هذا اال ما يلي: 

تشـجيع احلكومـات علـى تنفيـذ اإلصـالح التشـــريعي  �
وتعزيز آليات إنفاذ القوانـني احملليـة بغيـة تدعيـم عـدم 

التمييز وكفالة االمتثال للمعايري الدولية؛  
ــــة إىل ضمـــان إمكانيـــة  دعــم اجلــهود الوطنيــة الرامي �
ــــات  الوصـــول املتكـــافئ للمـــرأة إىل التعليـــم واخلدم
االجتماعيـــة والصحيـــة، وحتســـــني ســــيطرا علــــى 
األصــــول االقتصاديــــة، والنــــهوض مبشــــــاركتها يف 

عمليات صنع القرارات؛ 
مواصلـة اجلـهود لتشـــجيع أطــراف الصراعــات علــى  �
ــــرأة يف مفاوضـــات وقـــف إطـــالق النـــار  إشــراك امل
ــــات  والســـالم، وإدراج القضايـــا اجلنســـانية يف عملي

السالم وكذلك يف اتفاقات السالم؛ 
العمـل يف إطـــار األمــم املتحــدة علــى كفالــة وجــود  �
واليـات واضحـة جلميـع بعثـــات حفــظ الســالم ملنــع 
ورصد العنف ضد املرأة والفتاة واإلبالغ عنه، مبـا يف 
ذلـك مجيـع أشــكال العنــف اجلنســي، واالختطــاف، 

والبغاء القسري، واالجتار بالبشر. 
اهلدف: اختاذ تدابري لكفالة احترام ومحايــة حقــوق 
اإلنسان للمهاجرين والعمال املهاجرين وأســرهم، 
ـــة وكُـــره األجـــانب  والقضــاء علــى أفعــال العنصري
املتزايدة يف جمتمعات كثـــرية، وتعزيــز زيــادة الوئــام 

والتسامح يف مجيع اتمعات 
٢١٤ -يظـل املـــهاجرون واألقليــات والالجئــون واملشــردون 
ـــا التميــيز  وملتمسـو اللجـوء واألشـخاص املـهربون هـم ضحاي
والعنصريـة والتعصـب. وتقـــدر املنظمــة الدوليــة للــهجرة أنــه 
يوجد عدد من املهاجرين غري الشـرعيني يف مجيـع أحنـاء العـامل 
يتراوح بني ١٥ مليونا و ٣٠ مليونا. ومن املقدر أن أكثر من 

ـــات قوميــة أو  ١٠ يف املائـة مـن سـكان العـامل ينتمـون إىل أقلي
ـــن ٣٠٠ مليــون مــن  إثنيـة ولغويـة ودينيـة، وأن هنـاك أكـثر م

السكان األصليني. 
ـــــة  ٢١٥ -وتشـــكلت يف عـــام ١٩٩٨ جلنـــة توجيهيـــة دولي
للحملــة العامليــة للتصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق املـــهاجرين، 
وواصلـت املقـررة اخلاصـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان للمــهاجرين 
التشـجيع علـى االنضمـــام إىل االتفاقيــة يف إطــار الواليــة الــيت 
عهدت ا إليها جلنة حقـوق اإلنسـان. وينبغـي للـدول العمـل 
ـــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع  علـى التصديـق علـى االتفاقي
العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم(٤٧) حـىت تدخـل حـيز النفـاذ 
يف أقل مهلة ممكنـة، وإصـدار تشـريع تنفيـذي إلنفـاذ االتفاقيـة 
الدوليـــة للقضـــاء علـــى مجيـــع أشـــكال التميـــيز العنصــــري. 
واالســتراتيجيات العمليــة للعمــــل علـــى مكافحـــة العنصريـــة 
والتمييز العنصري وكُره األجانب وما يتصـل بـه مـن تعصـب 
تتسم بأمهية حيوية. وميكن استخدام هياكل اإلنفــاذ واهليـاكل 
اإلداريـة خلفـض مـا يتسـم بـه املـهاجرون مـن ضعـف ال ســيما 
عـن طريـق احلمـــالت اإلعالميــة والتدريــب يف جمــال حقــوق 
اإلنسان ملســؤويل اهلجـرة والشـرطة. وسـيجري حتسـني وضـع 
ـــة عــن طريــق مجــع البيانــات بانتظــام وتبادهلــا  سياسـات فعال
ـــرق أو حســب وضــع  وحتليلـها وتصنيفـها حسـب السـن والع
األقليات واملهاجرين على كل من الصعيـد الوطـين واإلقليمـي 

والدويل. 
٢١٦ -وأتــاح املؤمتــر العــاملي ملكافحــة العنصريــــة والتميـــيز 
العنصري وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب فرصـة 
لزيادة النهوض بـالوعي ـذه القضايـا. وحـدث تعـاون إجيـايب 
ـــل جلنــة  يف عمليـة املؤمتـر مـن قبـل هيئـات حقـوق اإلنسـان مث
ــــــة بـــــاحلقوق االقتصاديـــــة  حقــــوق الطفــــل واللجنــــة املعني
واالجتماعيـة والثقافيـة واللجنـة املعنيـة بالقضـــاء علــى التميــيز 
العنصري. ويتمثل التحدي يف تنفيذ التدابري العمليـة والواقعيـة 
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ملعاجلة العنصرية، عن طريق إيالء االهتمام، على سبيل املثـال، 
للشباب وللتعليم. 

ـــدم  وتشمـــــل االستراتيجيـــــات الراميـة إىل إحـراز تق -٢١٧
يف هذا اال ما يلي: 

دعـم جـهود الـدول مـن أجـل التصديـق علـى اتفاقيـــة  �
العمال املهاجرين وتنفيذها؛ 

مساعدة الدول على وضـع برامـج وثائقيـة ملواطنيـها،  �
البالغني واألطفال كذلك، اليت ميكن أن توفر إمكانية 

رئيسية لإلطالع على احلقوق الرئيسية؛ 
مواصلة عمل األمم املتحدة لتوفري املشورة والتدريـب  �
التقنيـني، وإجـراء حـوار بشـأن السياسـات الـيت تعــاجل 

قضايا اهلجرة واآلثار املترتبة عليها. 
اهلــدف: العمــل بصــورة مجاعيــة جلعـــل العمليـــات 
السياسـية أكـثر مشـوال، ممـــا يســمح مبشــاركة مجيــع 

املواطنني فيها بصورة حقيقية يف بلداننا كافة 
تتطلب كفالة الدميقراطية توافر احلكم الرشيد، الـذي  -٢١٨
يتوقف بدوره على املشاركة الشـاملة، والشـفافية، واملسـاءلة، 
ـــع العنــاصر الفاعلــة  وتعزيـز سـيادة القـانون. ويتعـني علـى مجي
الوطنيــة، مبــا يف ذلــك املنظمــات غــــري احلكوميـــة والقطـــاع 
اخلـاص، التفــاعل بطريقــة بنــاءة لتحقيــق النتــائج الدميقراطيــة 
والتمثيليــة. وتقــدم األمــم املتحــدة املســاعدة إىل احلكومـــات 
ـــاا وآلياــا ومؤسســاا الــيت  لتعزيـز أطرهـا القانونيـة وسياس
تكفـل احلكـم الدميقراطـي وذلـك عـن طريـق تقـدمي الدعــم إىل 
مؤسســـات احلكـــم الدميقراطـــي مثـــل الربملانـــات واهليئـــــات 
القضائية وهيئات اإلدارة االنتخابية؛ وبناء مؤسسـات حقـوق 
اإلنســـان وآليـــات ومـــهارات تســـوية الصراعـــات، وتعزيــــز 
ـــة واتمــع املــدين يف عمليــات اختــاذ  مشـاركة احلكومـة احمللي
القرارات؛ وتعزيز إدارة القطاع العام والشفافية واملساءلة فيه؛ 

ومكافحة الفساد، والنهوض بدور وسـائط اإلعـالم، وحتسـني 
النظم االنتخابية والربملانية. 

وهنـاك تعـاون مـــتزايد بــني األمــم املتحــدة واهليئــات  -٢١٩
اإلقليمية. وتتبادل آليـات، مـن قبيـل اللجنـة األفريقيـة حلقـوق 
ــــس أوروبـــا، واملفـــوض الســـامي  اإلنســان والشــعوب، وجمل
لشـؤون األقليـات القوميـــة التــابع ملنظمــة األمــن والتعــاون يف 
ـــات حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم  أوروبـا، خرباـا مـع هيئ
املتحــدة مثــل جلنــة حقــوق اإلنســان والفريــق العــامل املعـــين 
باألقليـات، فيمـا يتعلـق بدعـم املشـــاركة الفعالــة لألقليــات يف 
ـــس االقتصــادي  احليـاة العامـة. وعـالوة علـى ذلـك، أنشـأ ال
ــــدى الدائـــم املعـــين  واالجتمــاعي يف متــوز/يوليــه ٢٠٠٠ املنت
بقضايا السكان األصليني بوصفـه فرصـة إلتاحـة ـج متناسـق 

ومتكامل وشامل ملعاجلة حالة قضايا السكان األصليني. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي -٢٢٠

هذا اال ما يلي: 
تشجيع الدول على وضع وتنفيـذ الـربامج الـيت تدعـم  �
املؤسســـــات التعدديـــــة، واالنتخابـــــات الدوريـــــــة، 
والعمليـات الدميقراطيـة األخـــرى وفقــا ملعايــري دوليــة 

حلقوق اإلنسان؛ 
مواصلة عمل األمم املتحدة الرامي إىل تعزيـز اهليـاكل  �

الربملانية وعمليات صنع السياسات؛ 
تقدمي املساعدة إىل اجلهود احلكوميـة إلشـراك اتمـع  �

املدين يف اختاذ القرارات املتعلقة بصنع السياسات؛ 
دعم اجلهود احلكومية لتعزيز احلكم احمللي يف املنـاطق  �

احلضرية والريفية. 
اهلـدف: كفالـة حريـة وسـائط اإلعـالم لكـي تـــؤدي 
دورهـــا األساســـــي، وضمــــان حــــق اجلمــــهور يف 

احلصول على املعلومات 
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حريــة وســائط اإلعــــالم إحـــدى الركـــائز الرئيســـية  -٢٢١
للدميقراطية اليت تكفـل الشـفافية واملسـاءلة. ومـع ذلـك وعلـى 
الرغم من انتشار التشريعات الدولية واإلقليميـة والوطنيـة الـيت 
تضمن حرية وسـائط اإلعـالم، فـإن االنتـهاكات الـيت تـتراوح 
ــة  بـني التحـرش واالعتقـال التعسـفي واإليـذاء اجلسـدي والرقاب
اهليكليـة مسـتمرة. وحـــىت اآلن، ســجل املقــرر اخلــاص املعــين 
بتعزيـز ومحايـــة احلــق يف حريــة الــرأي والتعبــري التــابع للجنــة 
حقوق اإلنسان ١٦ إدعاء بشـأن حـاالت انتـهاكات احلـق يف 
حريـة الـرأي والتعبـري وأكـثر مـن ١٠٠ إجـــراء عــاجل، وهــو 
ـــاة أو  إجـراء يتعلـق حبـاالت تنطـوي طبيعتـها علـى ديـد للحي
حاالت أخرى تتطلب فيها ظـروف خاصـة للحـادث اهتمامـا 
عـاجال. وســـجلت يف الســنوات اخلمــس األخــرية أكــثر مــن 
٢٠٠ حالة ملمارسة العنف ضـد الصحفيـني، مـن قبـل عنـاصر 
تابعة للدولة وعناصر غري تابعة هلا. وعالوة على ذلك، يوجــد 
عـدد مـن احملـاوالت املثـرية للقلـق الـــيت ترمــي إىل وضــع حــد 
إلمكانية الوصول إىل اإلنترنت واستعماهلا أو للسيطرة عليها. 
وستتطلب مكافحة هذه االنتهاكات بـذل املزيـد مـن  -٢٢٢
اجلـهود مـن جـانب الـدول، مبـا يف ذلـك اإلصـالح التشـــريعي 
وإعـادة دراسـة اآلليـات احملليـــة إلنفــاذ القوانــني، بغيــة كفالــة 
تطابقـها مـع املعايـري الدوليـة الـيت تنظـم احلـق يف حريـــة الــرأي 
والتعبــري. ويوفــــر العـــهد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة 
ــــة  والسياســـية والعـــهد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتصادي
واالجتماعيـــة والثقافيــــة احلــــد األدىن مــــن أوجــــه احلمايــــة 
ـــة لبقــاء وســائط إعــالم حــرة ومســتقلة.  والضمانـات املطلوب

والتصديق على هذه الصكوك أمر حاسم األمهية. 
ــــت منظمـــة الـــدول  وعلــى الصعيــد اإلقليمــي، وافق -٢٢٣
األمريكيـة علـى إعـــالن مبدئــي بشــأن حريــة التعبــري يف عــام 
ـــــررون  ٢٠٠٠. ويؤكـــد اإلعـــالن الـــذي تـــوىل وضعـــه املق
اخلـاصون التـابعون لألمـم املتحـدة ومنظمـة الـــدول األمريكيــة 
ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا احلقـوق واحلريـات التاليـة: 

حرية التعبري باعتبارها مطلبـا ال غـىن عنـه للدميقراطيـة؛ واحلـق 
ـــى املعلومــات واآلراء حبريــة وتلقيــها  يف السـعي للحصـول عل
ـــا   ونقلــها؛ وإمكانيــة الوصــول إىل املعلومــات الــيت حتتفــظ
الدولة مع فرض قيـود اسـتثنائية فقـط؛ وحظـر الرقابـة املسـبقة 

واحلق يف نشر اآلراء بأي وسيلة وبأي شكل. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي -٢٢٤

هذا اال ما يلي: 
تشـجيع الـدول علـى إصـالح التشـــريعات الــيت تقيــد  �
حرية الكالم بصورة مفرطـة بدعـوى األمـن القومـي، 

والقذف، والتشهري، وعدم احترام اهليئة القضائية؛ 
اســتعراض القوانــني اجلنائيــة الوطنيــة وإنفاذهــا بغيـــة  �

محاية حقوق حرية الرأي والتعبري واإلعالم؛ 
مواصلـة عمـل األمـم املتحـدة مـع احلكومـــات إلجيــاد  �
وسائط إعالم حرة ومستقلة عن طريق تطويـر األطـر 
القانونيـة املقابلـة، والعمـل مـع اتمـع املـدين، وإجيـــاد 
آليــات وقــدرات رصــد وســائط اإلعــالم مــن أجـــل 

حتديد التجاوزات. 
 

سادسا - محاية املستضعفني 
محاية املستضعفني يف حاالت الطوارئ املعقدة شاغل  -٢٢٥
أساسـي للـدول األعضـاء واتمـع الـدويل. وقـد اتســع نطــاق 
حاالت الطوارئ املعقـدة، النامجـة عـن الصـراع املسـلح والـيت 
تفـاقمت يف بعـض احلـاالت مـن جـراء الكـوارث الطبيعيــة، يف 
أجزاء عديدة من العامل. ومن املقدر أن ٧٥ يف املائة ممـن لقـوا 
حتفــهم يف احلــرب يف العقــود األخــرية كــانوا مــن املدنيـــني. 
ويتعرض النساء واألطفال على وجه اخلصوص للمخاطر أثناء 
الصراعات. ويف التسعينيات من القرن املاضي، قُتل أكـثر مـن 
مليوين طفل نتيجة للصراعات املسلحة وأصيب أكثر من ســتة 
ــــاقم ضعـــف  ماليــني بعجــز دائــم أو بإصابــات خطــرية. وتف
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املدنيني من جراء الـرتوح القسـري علـى نطـاق واسـع واآلثـار 
احملــددة للصراعــات علــى النســــاء واألطفـــال، مبـــا يف ذلـــك 
االغتصـاب، واالسـترقاق اجلنسـي، واالجتـــار بالبشــر، وجتنيــد 
اجلنود األطفال واستغالهلم. وأدى اسـتخدام األلغـام األرضيـة 
العشـوائي وانتشـار األسـلحة الصغـــرية بــال ضــابط تقريبــا إىل 

زيادة حدة معاناة السكان املدنيني الضعفاء. 
اهلــدف: توســيع نطــاق محايــة املدنيــني يف حــــاالت 
الطوارئ املعقدة، وتعزيز هذه احلماية وفقا للقانون 

اإلنساين الدويل 
تقـع املسـؤولية الرئيســـية فيمــا يتعلــق بتوســيع نطــاق  -٢٢٦
محاية املدنيني وتعزيزها على عاتق احلكومات؛ وهي جوهريـة 
لبناء �ثقافة احلمايـة� الـيت دعـوت إليـها يف تقـاريري املتعلقـة 
ـــا ال متلــك احلكومــات ذاــا وســائل  حبمايـة املدنيـني. وعندم
احلماية الفعالة للسكان الضعفاء، فإنه ينبغي عليها اللجـوء إىل 
مجيـع الكيانـات الـيت قـد توفـر احلمايـة، مبـا يف ذلـــك منظومــة 
ـــــات  األمـــم املتحـــدة، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، واملنظم
اإلقليميـة والقطـاع اخلـاص. ويف الصراعـات اإلقليميـة يتطلــب 
العمل احلاســم والسـريع عـادة مـن صنـاع القـرارات السياسـية 
ـــد واحــد فقــط. ومــع  أن يتجـاوزوا التركـيز املنصـب علـى بل
ذلـك، فـإن احلكومـات ال تتحمـــل وحدهــا هــذه املســؤولية. 
ـــات جنيــف لعــام ١٩٤٩، والقــانون اإلنســاين  ووفقـا التفاقي
الـدويل العـريف، تتحمـل اجلماعـــات املســلحة أيضــا مســؤولية 

مباشرة عن محاية السكان املدنيني يف الصراعات املسلحة. 
ويف الســـنوات األخـــرية الـــتزمت الـــدول األعضـــــاء  -٢٢٧
وجملـس األمـن حبمايـة املدنيـني يف حـاالت الطـــوارئ املعقــدة. 
واعتمـدت األمـــم املتحــدة سياســيات وتتخــذ خطــوات أوىل 
لتعزيــز محايــة املدنيــني عندمــا تــأذن بفــرض عمليــات حظـــر 
وتوقيـع جـــزاءات. واختــذت املنظمــات والترتيبــات اإلقليميــة 
ــة  بصفـة مسـتقلة، مبـا فيـها منظمـة الوحـدة األفريقيـة، واجلماع

االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، ومنظمـة الـدول األمريكيـــة، 
واالحتـــاد األورويب، ومنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــــا، 
وجمموعة البلدان الثمانية الصناعيـة الكـربى، إجـراءات ملعاجلـة 
عنــاصر مســــألة محايـــة حقـــوق األطفـــال أثنـــاء الصراعـــات 

املسلحة. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي -٢٢٨

هذا اال ما يلي: 
حـث الـدول علـى احملاكمـة علـى انتــهاكات القــانون  �
اجلنـائي الـدويل بواسـطة احملـــاكم الوطنيــة أو احملكمــة 

اجلنائية الدولية فور إنشائها؛ 
تعزيز النظم القضائيـة الوطنيـة لكفالـة التطبيـق املتسـق  �

للقوانني الدولية اليت حتمي املدنيني؛ 
مناشدة مجيع أطراف الصراعـات كفالـة الوصـول إىل  �

السكان الضعفاء؛ 
وضـع معايـري وإجـــراءات لتحديــد مث فصــل العنــاصر  �

املسلحة يف حاالت الرتوح القسري. 
اهلدف: تعزيز التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك تقاسـم 
أعبـــاء املســـاعدة اإلنســـانية املقدمـــــة إىل البلــــدان 
املســــتقبلة لالجئــــني وتنســــيق تلــــك املســــــاعدة، 
ومسـاعدة كـل الالجئـني واملشـــردين علــى العــودة 
طوعــــا إىل ديــــارهم يف ظــــروف تصــــون أمنــــــهم 

وكرامتهم وتكفل إدماجهم بسالسة يف جمتمعام 
ــــني ٢٠ و ٢٥  يف عــام ٢٠٠١ يوجــد مــا يــتراوح ب -٢٢٩
مليـون مشـرد داخلـــي، نتيجــة للصراعــات املســلحة والعنــف 
املعمـم، وأكـثر مـن ١٢ مليـــون الجــئ. والــتزمت الــدول يف 
معظمها التزامات قانونية بالتمسك باملبادئ األساسـية حلمايـة 
الالجئـني، واحـترام حقـوق اإلنسـان وتعزيـــز الســالم واألمــن 
الدوليني. وتدعم هذه املبادئ األساسـية مجيـع اجلـهود الراميـة 
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إىل محاية املشردين، ويتعني دعم البلـدان املضيفـة يف جـهودها 
الرامية إىل توفري احلماية عن طريق تزويدهـا مبزيـد مـن املـوارد 

واملساعدات. 
وهنــاك اآلن اعــتراف علــى نطــــاق واســـع بـــالوضع  -٢٣٠
الصعب الذي تواجهه البلـدان املضيفـة لالجئـني، وعـدد كبـري 
منـها مـن بـني أقـل البلـدان منـــوا. وعلــى الرغــم مــن احلديــث 
ـــادرا  البالغــي عــن التضــامن الــدويل وتقاســم األعبــاء فإنــه ن
ـــن وجــود  مـا يـترجم إىل دعـم ملمـوس للمنـاطق الـيت تعـاين م
الالجئني. ويتطلب تقاسم األعباء الفعال عمـال متضـافرا فيمـا 
بني مجيع العناصر الفاعلة وينبغي أن يستهدف خفض الضغط 
على املوارد الشحيحة. ويوجد توافـق عـام يف اآلراء علـى أنـه 
ـــني احلصــول علــى مســتوى الدعــم  يف حـني أنـه ينبغـي لالجئ
ــــي كذلـــك أن تعـــاجل بصـــورة متزامنـــة  املطلــوب، فإنــه ينبغ
ـــة. وتســعى األمــم  احتياجـات وحساسـيات اتمعـات املضيف
املتحــدة إىل تعزيــز اعتمــاد الالجئــني علــى أنفســهم وتيســـري 
ــــة  إدماجـــهم حمليـــا، بينمـــا تتـــوىل يف الوقـــت نفســـه مواجه
االحتياجات األساسية للمجتمعات املضيفة، مع التعويض عن 
بعض اآلثار املعاكسة علـى البنيـة التحتيـة املاديـة واالجتماعيـة 
- االقتصادية احمللية. وحىت يف حالة اسـتقبال الالجئـني بتفـهم 
ـــني أن تلقــي بأعبــاء  وشـفقة، ميكـن ألعـداد كبـرية مـن الالجئ
علـى املرافـق العامـــة واإلســكان واألراضــي الزراعيــة والبيئــة. 
ـــات جديــة يف طريــق إجيــاد حلــول  ومتثـل هـذه الضغـوط عقب
ـــني أو  ملشــاكل الالجئــني مــن خــالل العــودة الطوعيــة لالجئ

اإلدماج احمللي أو إعادة التوطني. 
وقــد حــددت احلكومــات والالجئــني علــى الســــواء  -٢٣١
العودة الطوعية باعتبارها احلل الدائم املفضـل حملنتـهم. وتتسـم 
مرحلة إعادة اإلدماج بأمهيتها احلامسة، سواء بالنسبة للعـائدين 
أو اتمعـات األصليــة. وتعمــل املســاعدة الشــاملة والواســعة 
النطاق املقدمة مـن أجـل إعـادة اإلدمـاج علـى منـع املزيـد مـن 
ــــ �جمموعــات  تدفقـات الالجئـني. وتعتـرب املـوارد املخصصـة ل

إعادة اإلدماج� حيوية يف املسـاعدة علـى عـودة الالجئـني إىل 
جمتمعام األصلية، ومساعدة هذه اتمعات علـى اسـتقباهلم. 
ولكي تكون العودة مسـتدامة فإـا جيـب أن تكـون مصحوبـة 
ــق  بتدابـري إلعـادة بنـاء اتمعـات احملليـة، وأن تعمـل علـى حتقي
إعادة اإلدماج، وأن تكون مرتبطة بالـربامج اإلمنائيـة الوطنيـة. 
وعمـال علـى حتقيـق املصاحلـة، أولـت األمـــم املتحــدة اهتمامــا 
خاصـا إىل بنــاء الشــراكات مــع املؤسســات اإلمنائيــة واملاليــة 

ومؤسسات حقوق اإلنسان. 
وفيما يتعلق باملشردين داخليا، عملت األمـم املتحـدة  -٢٣٢
على وضع إطار معياري حلماية ومساعدة املشردين داخليا - 
وهـو املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـــة بالتشــرد الداخلــي(٤٨). وقــد 
ُوجـدت معايـــري تتعلــق بــالالجئني منــذ عــام ١٩٥١، ولكــن 
ــــة األوىل للمشـــردين  املبــادئ التوجيهيــة تعتــرب املعايــري الدولي
داخليــا. وهــي تشــدد علــى واجــب ومســؤولية احلكومـــات 
ـــــة واآلمنــــة وبكرامــــة  الرئيســـيني يف كفالـــة العـــودة الطوعي
للمشـردين داخليـا أو إعـادة توطينـهم، وتقـدم التوجيـه بشـــأن 

االستراتيجيات اليت تعاجل احتياجام بصورة كافية. 
ــــا  واســـتحدثت آليـــات لتحســـني االســـتجابة لقضاي -٢٣٣
ـــر معلومــات  التشـرد الداخلـي. وهنـاك أمـل يف أن يـؤدي تواف
أفضـــل بشـــأن أعـــداد واحتياجـــــات املشــــردين إىل حتســــني 
االستجابة باملساعدة وتعزيز جهود الدعوة لصاحلـهم. ويتعـني 
أن تركز مجيع احللول علـى إعـادة اإلدمـاج اآلمـن واملسـتدام، 
ـــى  أو علـى تعزيـز قـدرات املشـردين داخليـا علـى االعتمـاد عل
الذات يف احلاالت اليت تكون فيـها إعـادة اإلدمـاج غـري ممكنـة 
بعد. وتدابري إعادة بناء اتمعـات والعمـل علـى حتقيـق إعـادة 
اإلدماج وربطها بربامج التنمية الوطنية تتسم بأمهية حامسـة إذا 
كان املراد لعودة املشردين أو الالجئني أو املشردين داخليا أن 

تكون مستدامة. 
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ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي -٢٣٤
هذا اال ما يلي: 

ــــدول اللتزاماـــا القانونيـــة حبمايـــة  كفالــة امتثــال ال �
ومساعدة مجيع الالجئني واملشردين؛ 

جعـــل املســـاعدة الدوليـــة والـــربامج اإلمنائيـــة أكــــثر  �
استجابة الحتياجات اتمعات املضيفة وأكـثر فعاليـة 

يف ختفيف الضغط على البيئة احمللية املستقبلة؛ 
العمـل يف اتمـع الـدويل علـى مسـاعدة املشـــردين يف  �
ــــة  إعــادة بنــاء حيــام ومتكينــهم مــن اســتئناف إعال

أنفسهم وأسرهم؛ 
حتسني أعمال الدعوة اليت تضطلـع ـا األمـم املتحـدة  �
وجعلها أكثر انتظاما عن طريق نشر املعايـري الدوليـة، 
مبـــا يف ذلـــك املبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة بالتشــــرد 

الداخلي، ورصد التمسك ذه املعايري. 
ــــق علـــى اتفاقيـــة  اهلــدف: التشــجيع علــى التصدي
حقـوق الطفـل وبروتوكوليـها االختيـاريني املتعلقـــني 
ــــع  بإشــراك األطفــال يف الصراعــات املســلحة، وبي
األطفــال وبغــاء األطفــال واســــتخدام األطفـــال يف 
املــواد اإلباحيــة، وتنفيــذ االتفاقيــة والـــربوتوكولني 

تنفيذا تاما 
اعتمــدت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة باإلمجــــاع  -٢٣٥
ـــرب ١٩٨٩،  اتفاقيـة حقـوق الطفـل يف ٢٠ تشـرين الثـاين/نوفم
ودخلــت االتفاقيــة حــيز النفــــاذ يف أيلـــول/ســـبتمرب ١٩٩٠. 
ـــوق الطفــل الــيت جــرى  وتعتـرب االتفاقيـة املعـاهدة املتعلقـة حبق
تبنيـها علـى نطـاق عـاملي أكـــثر مــن غريهــا، فحــىت ١٤ آب/ 
ـــق أو  أغسـطس ٢٠٠١ كـان قـد مت إيـداع ١٩١ صـك تصدي
انضمام فيما يتعلق ا. وهناك بلدان اثنان فقط مل يصدقا بعد 
على اتفاقية حقوق الطفـل. وقـد حـدد املؤمتـر العـاملي حلقـوق 
اإلنســان، الــذي عقــد يف فيينــا يف عــام ١٩٩٣، ايــــة عـــام 

١٩٩٥ كهدف للتصديق العاملي على االتفاقيـة. وختلفنـا اآلن 
عن حتقيق هذا اهلدف مبقدار ست سنوات. 

وشـكلت اتفاقيـة حقـوق الطفـل األســـاس التفاقيــات  -٢٣٦
ــــال  دوليــة أخــرى، مثــل اتفاقيــة الهــاي بشــأن محايــة األطف
والتعاون فيما يتعلق بالتبين فيما بني البلدان، واتفاقية وتوصيـة 
ـــة حبظــر أســوأ أشــكال  منظمـة العمـل الدوليـة اجلديـدة املتعلق
تشــغيل األطفـــال واختـــاذ إجـــراءات فوريـــة للقضـــاء عليـــه، 
وصكوك إقليمية عديدة مثـل امليثـاق اإلفريقـي حلقـوق الطفـل 
ورفاهـه. وتعـزز تنفيـذ اتفاقيـــة حقــوق الطفــل علــى الصعيــد 
ــــددة  الــدويل عــن طريــق إبــرام اتفاقــات ثنائيــة وإقليميــة متع
األطـراف، مبـا يف ذلـك إلغـاء أسـوأ أشـــكال تشــغيل األطفــال 
ومنـــع ومكافحـــة االجتـــار باألطفـــال. ويف ٢٥ أيـــــار/مــــايو 
٢٠٠٠، اعتمد اتمع الدويل بروتوكولني اختياريني التفاقيـة 
حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف الصراعـات املسـلحة، 
وبشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية. 
وعلــى الصعيــد الوطــين أدى تنفيــذ اتفاقيــــة حقـــوق  -٢٣٧
ـــري اجتمــاعي، مبــا يف ذلــك عــن طريــق  الطفـل إىل عمليـة تغي
إصالحــات التشــريعات والسياســات، ووضــع خطــط عمـــل 
وطنيـة وإنشـاء مؤسسـات وطنيـة حلقـــوق األطفــال. وعــالوة 
علـى ذلـك، تتطلـب اتفاقيـة حقـــوق الطفــل تعزيــز احلمــالت 
اإلعالميـة والتثقيفيـة خللـــق الوعــي وكفالــة االحــترام حلقــوق 
ـــك  مجيـع األطفـال. وتسـاعد مبـادرات اتمـع املـدين، مثـل تل
ـــها منظمــة �مجاعــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل� غــري  الـيت أعلنت

احلكومية، على رصد وتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي -٢٣٨

هذا اال ما يلي: 
ـــدورة  تشــجيع الــدول علــى اغتنــام فرصــة انعقــاد ال �
االســــتثنائية للجمعيــــة العامــــة املعنيــــة بــــــالطفل يف 
أيلـــول/ســـبتمرب ٢٠٠١ باعتبارهـــا فرصـــــة أخــــرى 
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ـــها  للتصديـق علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل وبروتوكولي
االختياريني؛ 

ــــاء اســـتخدام األطفـــال  تــأمني التزامــات الــدول بإ �
كجنود، وتسريح وتأهيل اجلنود األطفـال السـابقني، 
ووضــع االحتياجــات اخلاصــة للنســــاء والفتيـــات يف 

االعتبار؛ 
ــــذ  مواصلــة دعــم اجلــهود احلكوميــة الراميــة إىل تنفي �
ورصـد االتفاقيـة وتقـدمي تقـارير عنـها بتعزيـز أنشـــطة 
ـــد  بنـاء القـدرات والنـهوض بنظـم التقييـم علـى الصعي
الوطــين وبكفالــة ختصيــص املــوارد الكافيــة إلعمـــال 

حقوق الطفل. 
 

سابعا - تلبية االحتياجات اخلاصة ألفريقيا 
٢٣٩ -منذ انعقاد مؤمتر قمة األلفية كان هناك تصميـم كبـري 
لــدى الزعامــة األفريقيــة علــى امتــالك زمــــام مصـــري القـــارة 
والسيطرة عليه. واتسم التعاون الدويل مع أفريقيا ببدء جـهود 
متضافرة للتحرك يف اجتـاه ـج متماسـك للتعـامل مـع القـارة. 
واجلهود اليت بذهلا جملس األمن مؤخرا، مثل إيفاد بعثـات منـه 
إىل مناطق الصراع يف أفريقيا، وعقد جلسات إحاطة باألمانـة 
العامة على حنو أكثر انتظاما بشـأن حـاالت الصـراع، وزيـادة 
ـــة  املشـاركة يف حفـظ السـالم يف أفريقيـا، متثـل خطـوات إجيابي

أيضا. 
٢٤٠ -وقـد تزعـم القـادة األفارقـة عمليـة توضيـــح مبــادرات 
ـــر قمــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة  التنميـة اإلقليميـة. ويف مؤمت
املعقود يف متوز/يوليه ٢٠٠١، تقـرر أن حيـل االحتـاد األفريقـي 
ــــة لتحقيـــق تكـــامل  حمــل منظمــة الوحــدة األفريقيــة يف حماول
اقتصـادي وسياسـي ومؤسسـي أكـرب للقـارة. وسـيتيح االحتـــاد 
األفريقـي فرصـا جديـدة للبلـدان األفريقيـة للعمـل معـا ووضــع 
منهاج عمل مشترك. ومتثلت النتائج األخـرى ملؤمتـر القمـة يف 
اعتمـاد املبـادرة األفريقيـــة اجلديــدة، وهــي اســتراتيجية قاريــة 

وضعها القادة األفارقة وترمـي إىل حتقيـق التنميـة املسـتدامة يف 
القرن احلادي والعشرين. وتركز املبادرة على امللكيــة واإلدارة 

األفريقية وتتضمن برناجما لتجديد القارة. 
 

اهلـــدف: تقـــدمي دعـــم كـــامل للـــهياكل السياســــية 
واملؤسسية للدميقراطيات الناشئة يف أفريقيا 

٢٤١ -قُدر أنه اعتبارا من عام ١٩٩٠ زاد عـدد احلكومـات 
ـــة دميقراطيــا يف أفريقيــا مبقــدار مخســة أمثــال.  الوطنيـة املنتخب
وأصبحـت النظـم السياســـية يف مجيــع أحنــاء القــارة اســتيعابية 
ــــة  بصــورة مــتزايدة وقائمــة علــى أســاس العمليــات االنتخابي
املفتوحـة. ويف حـني كـان هنـاك ارتفـاع يف عـدد البلـدان الــيت 
ـــه  أجـرت انتخابـات، فـإن ذلـك التطـور ال يضمـن يف حـد ذات

احلرية السياسية واملدنية واالجتماعية واالقتصادية. 
٢٤٢ -وتتسم دميقراطيات جديدة عديدة باهلشاشة، وحتتـاج 
إىل دعــم ومســاعدة لبنــاء مؤسســات دميقراطيــة. ويتعـــني أن 
يكـون الدعـم اسـتراتيجيا ومسـتمرا ومتمحـورا حـول احلقــائق 
ـــد املشــار إليــه ومتناغمــا مــع أولوياتــه وبرناجمــه  السـياقية للبل
الوطـين لإلصـالح. وحتتـاج البلـدان الـيت أخـــذت بالدميقراطيــة 
حديثــا إىل احلصــــول علـــى مســـاعدة مـــن أجـــل الترتيبـــات 
االنتقالية، وتوقع اآلثـار احملتملـة يف األجـل الطويـل، وتأسـيس 
العمليات الالزمة لإلصالح. وهناك دور يتعني أن تضطلـع بـه 
احلكومـات األفريقيـة واتمـع املـــدين والنظــام الــدويل ككــل 
إلصـالح املؤسسـات املاليـة العامـة وإجيـاد ممارسـات اقتصاديــة 

وتنظيمية شفافة. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ٢٤٣ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
دعــم برامــج الدميقراطيــة واحلكــم التابعـــة للمبـــادرة  �
األفريقيـة اجلديـدة، الـيت تشـمل بنـاء القـدرات املوجــه 
الــذي يركــز علــى إدارة القطــــاع العـــام، وإصـــالح 

اخلدمات اإلدارية واملدنية، وتعزيز الرقابة الربملانية؛ 



01-5260561

A/56/326

تشـجيع احلكومـات علـى تعزيـز القيـم والــمثل العليـــا  �
ـــــة  واملؤسســـات الدميقراطيـــة وإجيـــاد هيئـــات قضائي

ووسائط إعالم مستقلة. 
اهلــدف: تشــجيع ودعــم اآلليـــات اإلقليميـــة ودون 
اإلقليميــــة ملنــــع الصراعــــات وتعزيــــز االســــتقرار 
السياســي، وكفالـــة تدفـــق املـــوارد بصـــورة يعـــول 

عليها من أجل عمليات حفظ السالم يف القارة   
٢٤٤ -يوجـد يف أفريقيـا عـدد مـــن اآلليــات اإلقليميــة ودون 
اإلقليميـة الـيت تعمـل علـى منـع الصراعـات وتعزيـز االســـتقرار 
السياسـي. فقـد عـهد إىل آليـة منظمـة الوحـــدة األفريقيــة ملنــع 
الصراعات وإدارا وحلها مبراقبة الصراعـات وحـاالت وقـف 
إطـــالق النـــار واالضطـــــالع بــــاإلنذار املبكــــر والوســــاطة. 
واضطلعت تلك اآللية بعدد من مبادرات حفظ السـالم ومنـع 
الصراعات. وتتوىل منظمة الوحدة األفريقية حاليا إنشاء نظـام 
أفريقـي لإلنـــذار املبكــر مــن أجــل تبــادل املعلومــات بطريقــة 

أسرع بشأن حاالت الصراع يف أفريقيا. 
ـــزز الســالم  ٢٤٥ -وتشـمل املنظمـات دون اإلقليميـة الـيت تع
واألمـن مـا يلـي: اهليئـــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة يف 
ـــا؛  القـرن األفريقـي؛ واجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقي
واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي. وبالرغم من أن الصـراع 
يف املنطقة شكَّل عقبــة أمـام مطـامح صنـع السـالم، فـإن هنـاك 

احتماال كبريا للتعاون املستقبلي يف مسائل الدفاع واألمن. 
٢٤٦ -وفضال عن ذلك، فإن العناصر الفاعلة غـري احلكوميـة 
قد زاد تنوعها ونشـاطها عـرب اـال الكـامل للصراعـات، مـن 
منـــع الصراعـــات واإلصـــــالح السياســــي والدســــتوري، إىل 
التســريح ومشــاركة اتمــــع يف عمليـــات الســـالم. وتعمـــل 
عناصر أخرى يف حـل الصراعـات وبنـاء جسـور االنتقـال مـن 

السالم إىل التنمية. 

ــــيت  ٢٤٧ -ومـــن بـــني عمليـــات حفـــظ الســـالم الــــ ٤٦ ال
اضطلعت ا األمم املتحدة منذ عام ١٩٨٨، جرى نشـر ١٨ 
منها يف أفريقيا. وكان هناك عدد من األمثلــة للتعـاون النـاجح 
على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمـي يف حفـظ السـالم يف 
أفريقيـا. وقـام التعـاون علـى نطـاق واسـع بـني األمـــم املتحــدة 
واجلماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــــا يف عمليـــات يف 
غرب أفريقيا، وبني األمم املتحـدة ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة 

لتنفيذ اتفاق لوساكا. 
٢٤٨ -ومن املطلوب بـذل جـهود ثنائيـة ومتعـددة األطـراف 
لكفالة توافر املوارد حلفظ السـالم يف أفريقيـا. غـري أن اجلـهود 
الراميـة إىل تعزيـز القـدرة األفريقيـة ال ميكـــن أن تعفــي جملــس 
ـــن  األمــن مــن مســؤوليته الرئيســية عــن صــون الســالم واألم
الدوليني، وينبغي أال تكون مـربرا خلفـض االلـتزام. وسيسـتمر 
اعتبار الدعم املقدم من الدول غري األفريقية للجهود األفريقيـة 
لصنـع السـالم وحفـظ السـالم، مبـا يف ذلـك مـن خـــالل نشــر 
عمليــات حفــظ الســالم، أساســيا. ويتطلــب التغيــري اـــدي 
ال وضـع خطـط فقـط بـل يتطلـب عمـــال أيضــا، مبــا يف ذلــك 
ــــادل  االســـتعداد مـــن جـــانب الـــدول األعضـــاء القـــادرة لتب
املعلومــات واخلــربة، وتوفــري مــوارد تشــغيلية وماليــة كافيـــة؛ 

والدعم السياسي املستمر. 
ـــظ  ٢٤٩ -وقـد ترغـب الـدول األعضـاء يف تقـدمي الدعـم حلف
الســالم يف أفريقيــا بصــورة ثنائيــة، عــن طريــق منظمـــات يف 
القارة، أو عن طريق األمـم املتحـدة. وعندمـا تضطلـع البلـدان 
األفريقية بعمليات حلفظ السالم خارج نطاق األمـم املتحـدة، 
قد ترغب الدول األعضـاء يف االشـتراك مـع األمـم املتحـدة يف 
نشر العملية؛ أو يف إيفاد ضباط اتصال تابعني لألمم املتحـدة، 

كوسيلة لإلبقاء على التزام اتمع الدويل. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ٢٥٠ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
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اإلبقاء على مشاركة اتمع الدويل يف حفـظ السـالم  �
يف أفريقيا؛ 

دعم حفظ السالم يف أفريقيا عـن طريـق املسـاعدة يف  �
عمليات معينة أو عن طريق خطـوات مـتزايدة لتعزيـز 

قدرة حفظ السالم يف أفريقيا بصفة عامة؛ 
ـــن األمــوال إلتاحــة الفرصــة للضبــاط  تقـدمي املزيـد م �
العسـكريني األفارقـة، وال ســـيما الذيــن يعملــون مــع 
منظمـة الوحـدة األفريقيـة والترتيبـات دون اإلقليميـــة، 
ــــب والفـــرص القصـــرية األجـــل  لالشــتراك يف التدري

لتبادل اخلربات؛ 
تشـجيع زيـادة التعـاون مـن قبـل الـــدول األفريقيــة يف  �
إطار نظام الترتيبات االحتياطية التابع لألمم املتحدة. 
اهلـــدف: اختـــاذ تدابـــري خاصـــة ملواجهـــــة حتديــــات 
القضاء على الفقر والتنميــة املســتدامة يف أفريقيــا، 
مبــا يف ذلــك إلغــاء الديــون، وحتســـني الوصـــول إىل 
األســـواق، وزيـــادة املســـــاعدة اإلمنائيــــة الرمسيــــة، 
وزيادة تدفقات االستثمار املباشــر األجنــيب وأيضــا 

نقل التكنولوجيا 
٢٥١ -رغـم حتسـن أحـــوال بعــض البلــدان األفريقيــة ، فــإن 
الفقـــر يواصـــل ازديـــاده يف أفريقيـــــا، حيــــث يتعيــــش حنــــو 
٣٤٠ مليون شخص - ميثلـون نصـف عـدد السـكان - بـأقل 
من دوالر واحد يف اليوم. ويصل معدل وفيات األطفـال دون 
سن اخلامسة إىل ١٤٠ لكل ٠٠٠ ١ طفـل، بينمـا ال يتجـاوز 
العمـر املتوقـع عنـد الـوالدة ٥٤ سـنة. وال حيصـــل علــى امليــاه 
املأمونة سوى ٥٨ يف املائة من الســكان. ورغـم توقـع ارتفـاع 
ـــــامي ٢٠٠١  معـــدالت النمـــو االقتصـــادي يف أفريقيـــا يف ع
و ٢٠٠٢، فإا ستكون أدىن كثريا مما هو الزم لبلوغ اهلدف 
الدويل املتمثل يف ختفيض نسـبة الفقـر إىل النصـف حبلـول عـام 
ــــارة يف الصـــادرات العامليـــة ال تتجـــاوز  ٢٠١٥. وحصــة الق

١,٥ يف املائة، وحصتها يف الصناعة التحويلية العاملية تقل عـن 
٤ يف املائــة. وقــد بلــغ جممــوع الديــون اخلارجيــة يف املنطقــة 
األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكــربى ٢١٦ بليـون دوالر 
يف عام ١٩٩٩، وهو ما ميثــل حنـو ٧٠,٥ يف املائـة مـن ناجتـها 
القومـي اإلمجـــايل و ٢١٠,٨ يف املائــة مــن صادراــا. وهــذه 
أوضـاع ال ميكـــن أن تســتدمي. وعــالوة علــى ذلــك، يقــع يف 
أفريقيا ٣٣ بلدا من بلدان العامل الفقرية املثقلـة بـالديون البـالغ 

عددها ٤١ بلدا. 
٢٥٢ -ويلــزم أن تباشــر القــارة الســري علــى طريــق التنميـــة 
املســتدامة وأن حتقــق أهدافــها املتعلقــــة بـــالنمو االقتصـــادي، 
وزيـادة العمالـة، واحلـــد مــن وطــأة الفقــر وانعــدام املســاواة، 
وتنويــع األنشــطة اإلنتاجيــة، وتعزيــز القــدرة علــــى املنافســـة 
الدولية، وزيادة الصادرات. واملبادرة األفريقيـة اجلديـدة تقـوم 
على أولويات وخطط إمنائية وطنية وإقليمية جيب أن تعـد مـن 
ـــادرة  خـالل عمليـات قائمـة علـى املشـاركة. وقـد حـددت املب
هدفا لنمو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة ٧ يف املائة سـنويا علـى 
مدار السنوات اخلمس عشرة التاليـة مـن أجـل املسـاعدة علـى 
بلـوغ أهدافـها. ولكـي حتقـق أفريقيـا النمـــو بــاملعدل الســنوي 
املقـدر بنحـو ٧ يف املائـة يف السـنة، يلزمـها أن تسـد فجـــوة يف 
ـــي اإلمجــايل، أو  املـوارد مقدارهـا ١٢ يف املائـة مـن ناجتـها احملل
مـــا يعـــادل ٦٤ بليونـــا مـــن دوالرات الواليـــــات املتحــــدة. 
وســيتطلب ذلــك زيــادة املدخــرات احملليــة، كمــا ســــيتطلب 
إدخال حتسينات على نظام حتصيل اإليرادات العامـة. غـري أنـه 
سيتعني احلصول من خارج القارة على أغلبيـة املـوارد الالزمـة 
ـــادة املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، وزيــادة تدفــق  مـن خـالل زي

رؤوس األموال اخلاصة وارتفاع حصائل الصادرات. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ٢٥٣ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
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مساعدة أفريقيا على التماس زيادة تدفقات املسـاعدة  •
اإلمنائيــة الرمسيــة، وإصــالح نظــــام تقـــدمي املســـاعدة 
اإلمنائيـة الرمسيـة لكفالـة زيـادة فعاليـة اسـتفادة البلــدان 

األفريقية املتلقية هلا من تدفقاا؛ 
دعـم اختـاذ تدابـري لتقليـل املخـاطر مـن أجـل اجتــذاب  •
نقـــــل االســـــتثمارات والتكنولوجيــــــات األجنبيــــــة 

واستدامته؛ 
مساعدة أفريقيا على احلصول على مزيد مـن اإلعفـاء  •

من الديون؛ 
مؤازرة أفريقيا يف كفالـة مشـاركتها بصـورة فعالـة يف  •
نظـام التجـارة العـاملي مـن خـالل فتـح األبـــواب أمــام 
ـــى نطــاق جغــرايف  وصـول صادراـا إىل األسـواق عل

متنوع؛ 
مساعدة القارة على تنويع إنتاجها؛  •

تقدمي املساعدة لتأمني وتثبيـت املعاملـة التفضيليـة مـن  •
جانب البلدان املتقدمة النمو. 

اهلــدف: مســاعدة أفريقيــا علــى بنـــاء قدرـــا علـــى 
ــــاء فــــريوس نقــــص املناعــــة  التصـــدي النتشـــار وب

البشرية/اإليدز واألمراض املعدية األخرى 
٢٥٤ -إذا مل نعمـــل علـــى احتـــواء فـــريوس نقـــص املناعــــة 
البشـرية/اإليـــدز وعلــى الوقايــة منــه، فسنشــهد ايــار األطــر 
ـــة والتجاريــة بصــورة مفجعــة  االجتماعيـة والتعليميـة واإلداري
وعميقة يف مجيع أحناء العامل، ولكن يف أفريقيـا بدرجـة حـادة. 
فهذا املرض له أثر مدمـر علـى كـل قطـاع وعلـى كـل هـدف 
إمنــائي، أي علــى إنتــاج األغذيــة، وتوفــري التعليــم للجميــــع، 
واحلكم الرشيد، والقضاء على الفقر املدقـع. وإذا مـا ضعفـت 
اهليـاكل األساســـية السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة فــإن 
املشاكل القائمة ستتفاقم. وقد حتقـق بعـض جوانـب النجـاح. 
فقد بدأت السنغال برناجمها ملكافحـة اإليـدز يف عـام ١٩٨٦، 

ـــها إىل مــا دون ٢ يف  ومتكنـت مـن ختفيـض معـدل اإلصابـة في
املائة. وبدأت أوغندا برناجمـها يف أوائـل التسـعينيات يف وقـت 
كـانت نسـبة اإلصابـة لـدى السـكان البـالغني قـد وصلـت فيــه 
بالفعل إىل ١٤ يف املائة، بينما يصل هـذا الرقـم اآلن إىل ٨ يف 
املائة وهو مستمر يف االخنفاض. غــري أنـه يلـزم عمـل املزيـد يف 
مجيع أحناء القارة، وال سيما يف البلدان الـيت يتفشـى فيـها هـذا 

الوباء بدرجة أكرب. 
٢٥٥ -وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ليس هـو املـرض 
الوحيـد الـذي يبتلـــي أفريقيــا. فتفشــي فــريوس نقــص املناعــة 
البشــرية/اإليــدز، مقترنــا باملقاومــــة العامـــة للعقاقـــري، يـــهدد 
ـــويف ٠٠٠ ٥١٦  مكافحـة مـرض السـل. ففـي عـام ١٩٩٩، ت
شخص يف أفريقيا بسبب السل، كـان مـن بينـهم ٠٠٠ ٣٠٥ 
مصـاب بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية. ويشـمل عـــدد مجيــع 
املرضـى اجلـدد املصـابني بالسـل نسـبة حنـو ٣٠ يف املائـة ثبتــت 
إصابتـهم بفـريوس نقـص املناعـة البشـــرية. والســبب الرئيســي 
ـــــــة  لوفـــــاة األشـــــخاص املصـــــابني بفـــــريوس نقـــــص املناع

البشرية/اإليدز هو مرض السل. 
٢٥٦ -ويف نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، اسـتضاف رئيـس نيجرييــا 
مؤمتــــر القمــــة األفريقــــي املعــــين بفــــريوس نقــــص املناعــــــة 
البشرية/اإليدز واألمـراض املعديـة األخـرى ذات الصلـة الـذي 
انعقـد يف أبوجـا، نيجرييـا، واعتمـــد فيــه إعــالن قمــة أبوجــا. 
والتكليف املنصوص عليه يف اإلعــالن هـو إجيـاد حلـول ألزمـة 
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز من خالل إقامة شـراكات 
عاملية. ومنذ أن انعقد مؤمتـر قمـة أبوجـا، مت إنشـاء الصنـدوق 
العــاملي لإليــدز والصحــة، وعينــت املبعـــوث اخلـــاص املعـــين 

بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف أفريقيا. 
٢٥٧ -ويف إطار مبادرة مبادلة الديون بإقامة مشاريع للوقاية 
مـن اإليـدز، تقـدم األمـم املتحـدة املسـاعدة للبلـــدان األفريقيــة 
فيمـا يتعلـق بإدخـــال سياســات بشــأن فــريوس نقــص املناعــة 
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البشرية/اإليدز ضمن عمليات التخطيط الوطنية، مثل ورقـات 
اسـتراتيجية ختفيـف وطـأة الفقـر. والشـراكة الدوليـة ملكافحـــة 
اإليدز يف أفريقيا، اليت تتألف من احلكومات األفريقية واألمـم 
املتحدة واملاحنني والقطاع اخلـاص واملنظمـات غـري احلكوميـة، 
تستهدف حتقيق زيـادة كبـرية يف اجلـهود اجلماعيـة الراميـة إىل 
مكافحة فريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. واعتمـد فريـق 
العمـل املشـترك بـني وكـاالت األمـم املتحـدة واملعـين بالعقاقـري 
املتصلة باإليدز استراتيجية بشأن هذه العقاقري. ويف أيـار/مـايو 
٢٠٠٠، قــامت مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة ومخـــس 
ـــة بــإعالن مبــادرة  شـركات كـربى للمسـتحضرات الصيدالني
لتوسـيع نطـــاق التمكــن مــن احلصــول علــى عــالج لإلصابــة 
بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية. ومتثـل هـذه املبـادرة مضاعفـــة 
للجــهود الراميــة إىل مســـاعدة البلـــدان الناميـــة علـــى تنفيـــذ 
اســتراتيجيات شــاملة لرعايــة األشــخاص املصــابني بفــــريوس 
نقـص املناعـــة البشــرية/اإليــدز، مبــا يف ذلــك ختفيــض أســعار 
العقاقـري املتصلـة بفـريوس نقـص املناعـــة البشــرية. ولئــن كــان 
حمور التركيز األساسي للمبادرة ال يزال هـو املنطقـة األفريقيـة 
الواقعة جنوب الصحراء الكربى، فإن البلدان الناميـة األخـرى 
تستطيع أيضا االستفادة من الدعـم التقـين الـذي تقدمـه األمـم 
املتحدة يف إطار هـذه املبـادرة. وحـىت آب/أغسـطس ٢٠٠١، 
ــــا قـــد وضـــع خططـــا لرعايـــة ودعـــم  كــان ٢٦ بلــدا أفريقي
األشـخاص املصـابني بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية، وتوصــل 
١٣ بلدا إىل اتفاقات مع منتجي العقاقري املستخدمة يف عـالج 
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية. وبالنسـبة ألقـل البلـدان 
منــوا أدت االتفاقــات املذكــورة إىل ختفيــــض تكـــاليف تلـــك 
ــــتراوح بـــني ٨٥ و ٩٠ يف املائـــة باملقارنـــة  العقاقــري بنســبة ت

بتكلفتها يف البلدان املصنعة. 
٢٥٨ -ورغم أن املالريا ليسـت مـن األمـراض املعديـة، فإـا 
مبعث قلق كبري؛ إذ ميوت بسبب املالريا مليـون شـخص كـل 
سـنة، ٩٠ يف املائـة منـهم يف أفريقيـا، معظمـهم مـن األطفـــال. 

وقـد أدت محلـة رد املالريـا علـى أعقاـا، الـيت بـدأت يف عـــام 
١٩٩٨، إىل إعـداد خطـط عمـل يف ٣٨ بلـدا، تشـــمل وضــع 
سياسات ملكافحة املالريا، ومؤشرات للرصد والتقييـم، ورفـع 
مسـتوى قـدرات التدخـل علـى الصعيـد اإلقليمـي، واســـتعمال 
الناموسـيات املشـــبعة بــاملبيدات احلشــرية. وقــد أعلــن املؤمتــر 
األفريقي بشأن محلة رد املالريا علـى أعقاـا، الـذي انعقـد يف 
أبوجا يف نيســان/أبريـل ٢٠٠٠، تـأييده هلـذه األهـداف وعـزز 
االلتزام بالعمل على اخنفاض الوفيات النامجة عـن هـذا املـرض 

بنسبة ٥٠ يف املائة حبلول عام ٢٠١٠. 
ــــة  ٢٥٩ -وال ميكــن تلبيــة العديــد مــن االحتياجــات الصحي
العاملية إال على املستوى الدويل عن طريق إتاحة املنـافع العامـة 
العامليـة. وتشـمل أهـم املنـافع العامـــة العامليــة بالنســبة للصحــة 
جتميـع املعـارف املسـتقاة مـن البحـــوث ونشــرها، واإلصــالح 
الفعال للنظم الصحية، ونقـل التكنولوجيـات اجلديـدة. ومتـس 
احلاجـــة إىل القيـــام بأعمـــال حبـــث وتطويـــر بشـــأن عقاقــــري 
ولقاحـات وتكنولوجيـات جديـدة للوقايـة مـن األمـراض الـــيت 
تصيـــب البلـــدان الفقـــرية يف املقـــام األول وملكافحـــة تلـــــك 

األمراض. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ٢٦٠ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
تشـجيع ختصيـص املنـافع العامـة العامليـــة للصحــة عــن  •
طريق حشد الدعم من املؤسسات التجارية، وخباصـة 

شركات املنتجات الصيدالنية؛ 
إعطاء أولوية عليا لقياس التحسينات احملققـة يف جمـال  •
الصحـة يف البلـدان األفريقيـة، وال سـيما أقـل البلـــدان 

منوا؛ 
دعم بناء القدرات يف أقل البلدان منوا مـن أجـل مجـع  •
ــــق  وحتليــل البيانــات بشــأن املؤشــرات الصحيــة املتف
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عليها، وتقاسم املعلومات والـدروس علـى الصعيديـن 
اإلقليمي والعاملي؛ 

دعم احلكومات األفريقية فيمـا تبذلـه مـن جـهود مـن  •
أجــل ختفيــض حــاالت الوفــاة والعجــز النامجــة عـــن 
األمـراض الرئيسـية الـيت تصيـب الفقـراء، مثـل فـريوس 
نقص املناعة البشــرية/اإليـدز والسـل وسـائر األمـراض 

املعدية. 
 

ثامنا - تعزيز األمم املتحدة 
٢٦١ -األمم املتحدة مؤسسة عاملية فريـدة تضـم أعضـاء مـن 
مجيـع أحنـاء العــامل. واســتمرار النظــام يف القيــام بــدور عــامل 
مسـاعد علـى التغيـــري وتوفــري حمفــل للحــوار والعمــل الفعــال 
يقتضـي جتديـد النظـام وحتديثـه مـن أجـل التصـــدي لتحديــات 
هذه األلفية. وبوجه خاص، يلزمنا أن نعزز قدرة النظـام علـى 
ـــاق شــراكاتنا ونكفــل األمــن  العمـل اجلمـاعي وأن نوسـع نط

ملوظفينا يف أدائهم لرسالة األمم املتحدة. 
اهلـــدف: إعـــادة تــــأكيد حموريــــة اجلمعيــــة العامــــة 
باعتبارهــــا اجلــــهاز الرئيســـــي للتـــــداول وتقريـــــر 
السياسات والتمثيل يف األمم املتحدة ومتكينها من 

أداء هذا الدور بفعالية 
٢٦٢ -يف أعقاب اعتماد إعالن األمم املتحدة لأللفية، تعـهد 
رئيس اجلمعية العامة بتنشيط أعمـال اجلمعيـة اسـتجابة لعـبء 
الزيــادة الــيت طــرأت علــى بنــود جــدول األعمــال علــى مـــر 
السـنني. وعقـــدت الــدول األعضــاء سلســلة مــن املشــاورات 
املفتوحـة غـري الرمسيـة ووافقـت علـــى ترشــيد جــدول أعمــال 
ـــارير إليــها، وإحالــة بنــود  اجلمعيـة العامـة، وعمليـة تقـدمي التق
جدول األعمال إىل األجهزة الفرعية للجمعية العامة. وبذلـت 
جهود خاصة لتجميع بنود جدول األعمال حسب املواضيـع، 
وتشـجيع النظـر مـرة كـل ســـنتني يف عــدد مــن بنــود جــدول 
األعمـال، وإحالـة عـدد أكـرب مــن بنــود جــدول األعمــال إىل 

اللجان تشجيعا على إجراء مناقشات ذات فعالية أكرب. 

ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ٢٦٣ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي
هذا اال ما يلي: 

مواصلـة اجلـهود الـيت تبذهلـا اجلمعيـة العامـة مـن أجــل  •
تنشيط أعماهلا وترشيدها؛ 

مواصلة تعزيز مكتب رئيس اجلمعية عن طريق تعزيـز  •
املشاورات واالتصاالت.   

اهلــدف: تكثيــف جــهودنا إلجـــراء إصـــالح شـــامل 
لس األمن جبميع جوانبه 

٢٦٤ -أنشـئ يف عـام ١٩٩٣ الفريـــق العــامل املفتــوح بــاب 
العضويــة إلصــالح جملــس األمــــن. ويف عـــام ٢٠٠٠، عقـــد 
الفريـق العـامل مخـس دورات موضوعيـــة بشــأن عمليــة صنــع 
القــرار يف جملــس األمــن، وبشــــأن اســـتخدام حـــق النقـــض، 
وتوسـيع جملـس األمـن، واالســتعراض الــدوري لــس األمــن 
املوســع، وأســاليب عمــل جملــــس األمـــن وشـــفافية أعمالـــه. 
ـــر  وكـانت توصيـة الفريـق العـامل يف عـام ٢٠٠٠ هـي أن تنظ
اجلمعية العامة يف مسـألة التمثيـل العـادل وزيـادة عـدد أعضـاء 

جملس األمن. 
٢٦٥ -ويتوخى إصالح جملس األمن وجـود هيئـة أكـرب تعـرب 
عن احلقائق السياسـية اجلديـدة وتشـدد علـى التمثيـل اجلغـرايف 
العادل جلميع مناطق العامل، مع زيـادة شـفافية هـذه اهليئـة مـن 
خالل إدخال حتسينات على أسـاليب عملـها. وينظـر إىل كـل 
هــذه املســائل علــى أــــا عمليـــات متوازيـــة. وفيمـــا يتعلـــق 
بالتوسيع، ليس هناك اتفاق حول عدد من املسائل، وال سيما 
مسألة عدد األعضاء اجلـدد الذيـن يضـافون إىل الـس؛ وهـل 
يتمتع أي من األعضاء اجلدد مبركز دائم؛ وهـل ميـارس واحـد 
أو أكثر من األعضاء الدائمني اجلدد حق النقض؛ وهل جيـري 
ـــها الفصــل  قصـر حـق النقـض (علـى العمليـات الـيت ينـص علي

السابع، مثال) أو إنقاصه أو إلغاؤه يف اية األمر. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ٢٦٦ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
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مواصلـة نظـر اجلمعيـة العامـة يف مسـألة حجـم جملـــس  •
األمن وتكوينه؛ 

مواصلـة إصـالح أسـاليب عمـل جملـس األمـن، مبـــا يف  •
ذلـك مسـألة الشـفافية والتشـاور مـع البلـدان املســامهة 

بقوات؛ 
تعزيز قدرة جملس األمن على استباق األحداث ومنـع  •

وقوعها والتصرف إزاءها يف مهلة قصرية. 
 

ـــــز الـــــس االقتصـــــادي  اهلــــدف: مواصلــــة تعزي
واالجتماعي، ارتكازا على املنجــزات الــيت حققــها 
مؤخرا، ملساعدته على االضطــالع بــالدور املســند 

إليه يف ميثاق األمم املتحدة 
ـــت  ٢٦٧ -ارتكــازا علــى اإلصالحــات الــيت أجريــت يف وق
أسبق، وافقت اجلمعية العامة يف عام ١٩٩٦ على سلسلة مـن 
التدابـري األخـرى إلعـادة تشـكيل وتنشـــيط األمــم املتحــدة يف 
امليدانني االقتصادي واالجتمـاعي وامليـادين ذات الصلـة. وقـد 
أســفرت األجــزاء الرفيعــة املســتوى مــن الــــدورات الســـنوية 
للمجلس عن صدور إعالنات وزارية بشأن عدد مـن املسـائل 
اإلمنائية البالغة األمهية، مثل اإلعـالن الـوزاري الـذي صـدر يف 
عــــام ٢٠٠٠ بشــــأن تســــــخري تكنولوجيـــــات املعلومـــــات 
واالتصاالت ألغراض التنمية، واإلعالن الوزاري الذي صـدر 
ـــة املســتدامة يف أفريقيــا. كذلــك  يف عـام ٢٠٠١ بشـأن التنمي
ـــــا املبتكــــرة  أنشـــأ الـــس فرقـــة عاملـــة معنيـــة بالتكنولوجي
للمعلومـات واالتصـال، كمـا أنـه قـــام بتحســني الرقابــة علــى 
سياسـات األنشـطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة الـــيت تقــوم ــا 
وكـاالت األمـم املتحـدة وصناديقـها وبراجمـها. وباإلضافــة إىل 
ذلـك، أدخـل الـس االقتصـادي واالجتمـــاعي العمــل بنظــام 
ختصيـص جـزء مـن دوراتــه للمســائل اإلنســانية لتوفــري حمفــل 
لتناول املسائل األعرض املتعلقة بالسياسة يف هذا اـال. كمـا 
أنـه عـزز اإلشـراف علـى جلانـــه الفنيــة، مــع االهتمــام خاصــة 

بتشجيع املتابعة املنسقة للنتـائج الـيت تتمخـض عنـها املؤمتـرات 
ــــم املتحـــدة يف  الرئيســية ومؤمتــرات القمــة الــيت تعقدهــا األم

امليدانني االقتصادي واالجتماعي. 
٢٦٨ -وفيمـــا يتعلـــق بالتنســـيق، تعقـــد منـــذ عــــام ١٩٩٨ 
اجتماعـات سـنوية رفيعــة املســتوى بــني الــس ومؤسســات 
بريتـون وودز بشـأن املسـائل املاليـة واإلمنائيـة الدوليـة. ويعقـــد 
حـوار سـنوي بشـأن السياسـة مـــع رؤســاء املؤسســات املاليــة 
والتجاريـة الدوليـة السـتعراض حالـة االقتصـــاد العــاملي. كمــا 
يعقد الس االقتصـادي واالجتمـاعي اجتماعـات مـع أعضـاء 
ــــة بشـــأن مواضيـــع حمـــددة. واملنتـــدى  جلنــة التنســيق اإلداري
األفريقي لتشجيع االسـتثمار، الـذي انعقـد أثنـاء دورة الـس 
املوضوعية لعام ٢٠٠١، ينهض مثاال على قـدرة الـس علـى 
عقـد اجتماعـات تضـم احلكومـــات ومنظومــة األمــم املتحــدة 
وممثلــني للمجتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص لتنــاول املســــائل 
االقتصادية واالجتماعية. وقد ضـم هـذا املنتـدى وزراء أفارقـة 
ومؤسســات خاصــة أفريقيــــة ونقابـــات عمـــال ومســـتثمرين 
ووكاالت متخصصة لألمم املتحدة ومنظمـات إمنائيـة إقليميـة 
ـــني  ودون إقليميـة. وأخـريا، مت أيضـا حتسـني العالقـة اهليكليـة ب
الس واللجان اإلقليمية اخلمـس. والـس يعقـد اآلن حـوارا 
سنويا مع األمنـاء التنفيذيـني، ويـتزايد تقـدمي اللجـان اإلقليميـة 

مسامهات يف أعمال الس تتعلق مبسائل حمددة. 
ـــة اىل إحــراز تقــدم يف  ٢٦٩ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
ـــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف  مواصلـة جـهود ال •
دراسة أفضل طريقة للوفـاء بواليتـه وترشـيد أسـاليب 

عمله؛ 
تركيز اجلزء اخلاص بالتنسيق من دورته لعـام ٢٠٠٢  •
ــــام  علــى زيــادة تعزيــز الــس ومســاعدته علــى القي

بالدور الذي أسنده إليه ميثاق األمم املتحدة. 
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اهلـــدف: تعزيـــز حمكمـــة العـــدل الدوليـــة لضمـــــان 
العدالة وسيادة القانون يف الشؤون الدولية 

٢٧٠ -هنـاك حنـو ١٠٠ معـاهدة متعـددة األطـــراف و ١٦٠ 
معـاهدة ثنائيـة سـارية املفعـول تنـص علـــى اختصــاص حمكمــة 
العــدل الدوليــة. وحــىت ٣١ متــوز/يوليــه ٢٠٠٠، بلــغ عــــدد 
ــة،  الـدول األطـراف يف النظـام األساسـي للمحكمـة ١٨٩ دول
وبلـغ عـدد الـدول الـيت تعـترف باختصـاص احملكمـــة اإللزامــي 
٦٢ دولــة. وينــص حــوايل ٢٦٠ معــاهدة ثنائيــة أو متعــــددة 
األطـراف علـى اختصـاص احملكمـة يف فـض املنازعـات الناشــئة 
مــن تطبيقــــها أو تفســـريها. ويف الفـــترة مـــن آب/أغســـطس 
١٩٩٩ إىل متـوز/يوليـــه ٢٠٠٠ عقــدت احملكمــة ٢٩ جلســة 
عامـة وعـددا كبـريا مـــن االجتماعــات الســرية أو اإلداريــة أو 

القضائية. 
ــــات  ٢٧١ -والزيـــادة األخـــرية الـــيت حدثـــت يف عـــدد اهليئ
القضائية، مثل احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني، واحملكمة الدولية 
لقانون البحار، واآلليات شبه القضائية املعمـول ـا يف منظمـة 
التجارة العاملية لتسـوية املنازعـات، زيـادة تنطـوي علـى خطـر 
حـدوث تشـتت يف القـانون الـدويل. وميكـن أن تقـــوم حمكمــة 
العدل الدولية بدور مفيد يف احملافظة علــى وحـدة االختصـاص 

الدويل إذا زاد اللجوء إليها. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ٢٧٢ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
تشجيع الدول على اللجوء إىل حمكمة العـدل الدوليـة  �

بصورة أكثر تواترا لفض منازعاا؛  
زيــادة عــدد األجــهزة واملنظمــات الــيت حيــق هلــــا أن  �

تطلب فتاوى وعدد الفتاوى اليت تطلب. 
اهلدف: تشجيع التشاور والتنسيق بصورة منتظمة 

بني األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة 
٢٧٣ -اجتمــع رؤســاء األجــهزة الرئيســــية لألمـــم املتحـــدة 
وناقشوا املسائل اليت حتظى منـهم باهتمـام مشـترك، مثـل منـع 

ــــريوس نقـــص املناعـــة  نشــوب الصراعــات املســلحة، وأثــر ف
البشــرية/اإليــدز علــى الســالم واألمــن يف أفريقيــا، ومســـائل 

أعرض تتصل حبفظ السالم وبناء السالم. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ٢٧٤ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
زيــادة التعــاون والتشــاور فيمــا بــني اجلمعيــة العامــة  �

والس االقتصادي واالجتماعي وجملس األمن؛ 
توسـيع نطـاق املسـائل الـيت جتـرى بشـــأا مشــاورات  �

فيما بني األجهزة الرئيسية. 
 

اهلــدف: كفالــة تزويــد املنظمــة يف املواعيــد احملــددة 
وعلى أساس قابل للتنبؤ به مبــا يلزمــها مــن مــوارد 

للوفاء بوالياا 
٢٧٥ -لقــد حتســن حتصيـــل االشـــتراكات املقـــررة اجلاريـــة 
واملعلقة السداد، ويقوم عدد متزايد من الدول األعضـاء بدفـع 
اشـتراكاته بالكـامل ويف موعدهـــا. وحــىت ١٥ آب/أغســطس 
٢٠٠١، قــــامت ١٠٣ دول أعضــــاء بدفــــع اشـــــتراكاا يف 
امليزانية العادية بالكامل عن سنة ٢٠٠١، غري أن بعـض كبـار 
املسامهني مل يدفعوا شيئا من املبالغ املسـتحقة عليـهم أو دفعـوا 
جـزءا فقـط منـــها، ممــا أجــرب األمــم املتحــدة علــى االقــتراض 
العارض من حسابات حفـظ السـالم لتعويـض العجـز السـابق 
األكرب من املعتاد القائم حاليا. ومن الواضح أن األمم املتحـدة 
ال ميكنها أن متارس العمل بفعالية ما مل تدفع الـدول األعضـاء 

املبالغ املستحقة عليها بالكامل ويف موعدها ودون شروط. 
٢٧٦ -ورغـم املشـاكل الــيت تكتنــف التدفــق النقــدي، فقــد 
أبدت األمم املتحدة االنضباط باسـتمرار فيمـا يتعلـق بامليزانيـة 
ـــى أن  طـوال السـنوات الثمـاين األخـرية. فلـم يقتصـر األمـر عل
ــــع  النمــو كــان معدومــا يف امليزانيــة يف فــترات الســنتني األرب
ــــع اخنفـــاض يف ميزانيـــة األمـــم  املاضيــة، بــل حــدث يف الواق
املتحــدة. واســــتوعبت األمـــم املتحـــدة اآلثـــار النامجـــة عـــن 
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ـــا اســتوعبت عــددا كبــريا مــن الواليــات غــري  التضخـم، كم
املمولـة. ومتكنـت األمانـة العامـة مـن إجنـــاز ذلــك عــن طريــق 
إعــادة ختصيــص االعتمــادات بســحبها مــــن اـــاالت ومـــن 
ــــها إىل  اخلدمـــات اإلداريـــة ذات األولويـــة املنخفضـــة وحتويل
الـربامج ذات األولويـة العاليـة كمـا حددـا الـدول األعضـــاء. 
وأصلحـت األمـم املتحـدة منهجيـة ميزانيتـــها، حيــث أخــذت 
تسري يف امليزانية على ج يقوم على حتقيق النتائج، مع حتسـني 

التنبؤات اخلاصة بتوافر النقد وباالحتياجات. 
٢٧٧ -واختذت خطوة هامة من أجل تزويد عمليـات حفـظ 
ـــات  السـالم بـاملوارد الـيت تتناسـب مـع والياـا. وتركـز توصي
ـــين بعمليــات األمــم املتحــدة للســالم، إىل جــانب  الفريـق املع
توصيات اللجنة اخلاصة املعنية بعمليـات حفـظ السـالم، علـى 
تقوية طائفة من القدرات األساسية، مبا يف ذلك الدعم املـايل، 
لكفالـة توافـر مـورد كـاف لألمـم املتحـدة للوفـاء بوالياـــا يف 

جمال حفظ السالم. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ٢٧٨ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
كفالــة دفــع كــل الــدول للمبـــالغ املســـتحقة عليـــها  �

بالكامل ويف موعدها ودون شروط؛ 
مواصلـــة جـــهود إصـــالح منهجيـــة األمـــم املتحــــدة  �

وممارساا اخلاصة بامليزانية. 
 

اهلدف: حث األمانة العامة على أن تستخدم تلك 
املوارد على أفضل حنــو، وفقــا لقواعــد وإجــراءات 
واضحة تقرها اجلمعية العامة، ملا فيه مصلحة مجيع 
الدول األعضاء، وذلك باعتماد أفضل املمارسات 

اإلدارية والتكنولوجية املتاحة 
٢٧٩ -يف إطـار عمليـة اإلصـالح الشـاملة واملسـتمرة، تعمـــل 
األمانـة العامـة علـى تعزيـز املمارســـات اإلداريــة يف عــدد مــن 
اـاالت. ففريـق اإلدارة العليـــا، الــذي يرأســه األمــني العــام، 

ـــــة العامــــة والــــربامج  يتـــألف مـــن كبـــار املديريـــن يف األمان
والصناديق. ويعقد الفريق اجتماعـات أسـبوعية تسـتعمل فيـها 
ـــادل احلــوار مــع جنيــف ونــريويب ورومــا  وصـالت فيديـو لتب
ـــس وزاري، األمــر  وفيينـا. ويعمـل هـذا الفريـق علـي هيئـة جمل
الذي يكفل التجانس االستراتيجي داخل األمم املتحدة بشأن 
مسائل السياسات واإلدارة. كما أنه ييسـر التنسـيق فيمـا بـني 
أعضـاء أسـرة األمـم املتحـدة املنتشـرين يف كـــل مكــان. ومــن 
العمليــات املفيــدة األخــــرى جلنـــة اإلدارة واإلصـــالح، الـــيت 
ترأســها نائبــة األمــني العــام، والــيت تتــــوىل بصـــورة منتظمـــة 
اســتعراض السياســات واملمارســات املتعلقــة مبســــائل اإلدارة 

وامليزانية واملوارد البشرية. 
٢٨٠ -وتعمــل أربــع جلــان تنفيذيــة، متــــارس عملـــها علـــى 
مستوى وكالء األمني العام، مبثابة آليات داخلية لصنع القـرار 
فيمـا يتعلـق مبجـــاالت اهتمــام رئيســية لألمانــة العامــة، هــي: 
اللجنـة التنفيذيـة للسـالم واألمـن؛ واللجنـة التنفيذيـة للشـــؤون 
ـــم املتحــدة اإلمنائيــة؛  االقتصاديـة واالجتماعيـة؛ وجمموعـة األم
واللجنــة التنفيذيــة للشــــؤون اإلنســـانية. وموضـــوع حقـــوق 
ـــع اللجــان. وعــالوة علــى  اإلنسـان يدخـل ضمـن أعمـال مجي
ذلـك، فـإن إطـار التنسـيق فيمـا بـــني اإلدارات، املنشــأ لتعزيــز 
التخطيــط والتنســيق فيمــا بــني مــهام حفــظ الســالم واملــهام 
ـــد أعيــد توجيهــه لالهتمــام  اإلنسـانية واإلمنائيـة والسياسـية، ق

بتدابري اإلنذار املبكر والتدابري الوقائية. 
٢٨١ -ويســتمر تقــدمي التدريــب جلميــع املديريــن يف مجيـــع 
جـهات األمانـة العامـة. وقـد تقـرر تطبيــق نظــام خلطــط إدارة 
الـربامج بالنسـبة لكـل وكيـــل مــن وكــالء األمــني العــام. ويف 
أوائل عام ٢٠٠١، وضعت األمانة العامة منوذجـا أوليـا لنظـام 
إلكتروين للتقارير اإلداريـة، سـيمكن مـن القيـام يوميـا بـإعداد 
مؤشــــرات إداريــــــة مفيـــــدة (مثـــــل معـــــدالت الشـــــواغر، 
واإلحصــاءات اجلنســــانية واجلغرافيـــة، وأرصـــدة النفقـــات)، 
ــــة أخـــرى ملراقبـــة أداء  وســيجري توســيعه بوصفــه أداة إداري
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اإلدارات. وســيربط هــذا النظــام بنظــام املعلومــات اإلداريــــة 
املتكامل احلايل. ويف حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، اختـذت اجلمعيـة 
العامة قرارا أذنت فيه بتنفيذ عملية إصالح نظـام إدارة املـوارد 
ـــار موظفيــهم ويتيــح  البشـرية، ممـا سـيمكِّن املديريـن مـن اختي
لألمانة العامــة تلبيـة احتياجاـا اإلداريـة بتوسـيع نطـاق حـراك 

موظفي األمم املتحدة. 
٢٨٢ -وتكنولوجيـا املعلومـات تقـوم بـدور حمـوري أكـــرب يف 
أنشـطة املنظمـة. ويف شـباط/فـرباير ٢٠٠١، قـدم األمـني العـام 
ـــات يف  تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة بعنـوان �تكنولوجيـا املعلوم
األمانـة العامـة: خطـة عمـل�(٥١)، تضمـــن وصفــا للمبــادرات 
اخلاصـة بتنفيـذ نظـــام فعــال لــإلدارة الداخليــة بواســطة دعــم 

تكنولوجيات املعلومات وتقاسم أفضل املمارسات. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ٢٨٣ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
ــــــة لتكنولوجيـــــات  كفالــــة ختصيــــص مــــوارد كافي �
املعلومــات وتطويرهــا اســتراتيجيا يف مجيــع جــــهات 

األمانة العامة؛ 
إدارة املعارف داخل األمـم املتحـدة علـى حنـو جيعلـها  �

متاحة للمجتمع املدين وسائر الشركاء؛ 
مواصلــة حتديــث السياســــات واإلجـــراءات املتعلقـــة  �

باملوارد البشرية؛ 
مواصلة ترشيد العمليات اإلدارية.  �

 
اهلـــدف: تشــــجيع االنضمــــام إىل اتفاقيــــة ســــالمة 

موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا 
٢٨٤ -منذ عام ١٩٩٢، فاضت أرواح مـا يربـو علـى ٢٠٠ 
موظف مدين وهم يعملون يف خدمـة األمـم املتـح٣دة. وُأخـذ 
آالف غريهم كرهائن أو كانوا ضحيـة أحـداث أمنيـة عنيفـة. 
وتعرض كل كيان تقريبا مـن كيانـات األمـم املتحـدة لفقـدان 

بعض موظفيه، وفقـد مـا ال يقـل عـن ٦٨ بلـدا أبنـاء لـه وهـم 
يعملـون يف خدمـة األمـم املتحـدة. وقـد منّـت الصراعـات الـــيت 
شهدا التسعينيات عن جتاهل جسيم لاللتزامات والقيود اليت 
يفرضها القانون الدويل على تسيري األعمـال احلربيـة. وأعـرب 
كـل مـن اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن عـن األسـف الرتفــاع 
عدد الضحايا من املوظفني الوطنيـني والدوليـني، وال سـيما يف 

حاالت الصراع املسلح. 
٢٨٥ -وأمـن املوظفـني شـرط أساسـي لسـري عمليـات األمـــم 
املتحـدة ســـريا فعــاال، وتقــع املســؤولية األوىل عــن محايتــهم، 
مبوجب القانون الدويل، على عاتق احلكومات املضيفـة. كمـا 
أن املوظفـني املنتدبـني مـن املنظمـات الدوليـة واملنظمـــات غــري 
احلكومية للعمل يف العمليات اإلنسانية يتعرضون أيضـا للقتـل 
وسـائر أشـكال العنــف. والواقــع أن االعتــداءات علــى أفــراد 
هاتني الفئتني األخريتني مـن العـاملني يف اـال اإلنسـاين ازداد 
عددها يف العام املــاضي. واألغلبيـة العظمـى مـن مرتكـيب هـذه 
ـــر إىل توقيــع  االعتـداءات تفلـت مـن العقـاب بينمـا ينحـو األم

عقوبات ال تذكر على القلة اليت يلقى القبض عليها. 
٢٨٦ -وقـد بـدأ نفـاذ اتفاقيـة سـالمة موظفـي األمـم املتحــدة 
واألفراد املرتبطني ا(٥٢) يف ١٥ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٩. 
وحىت ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠١، كان عدد أطراف االتفاقية 
قد بلغ ٥٤، وهو ما ميثل أقل من ثلث عدد الـدول األعضـاء. 
ومنـذ اعتمـــاد االتفاقيــة أخــذت تتضــح مثــالب قصــر نطــاق 
ـــا.   تطبيقـها علـى موظفـي األمـم املتحـدة واألفـراد املرتبطـني
فاالتفاقية ال تنطبق على عمليـات األمـم املتحـدة الـيت مل تعلـن 
اجلمعية العامة أو جملس األمن أا عمليـات شـديدة اخلطـورة. 
وعمليا مل يصدر قــط عـن أي مـن اهليئتـني إعـالن ـذا املعـىن، 
بالرغم من وجود حاجـة فعليـة إىل صـدور مثـل هـذا اإلعـالن 
يف عديــد مــن عمليــات األمــم املتحــــدة. كمـــا أن االتفاقيـــة 
ال تنطبق على املنظمات اإلنسانية غري احلكوميـة الـيت مل تعقـد 
اتفاقــات �تنفيــذ/شــراكة� مــع األمــم املتحــدة أو وكاالـــا 
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املتخصصـة، وإن كـانت يف املمارسـة العمليـة ال تقـل احتياجــا 
إىل مثـل هـذه احلمايـة. واحلـل األمثـل هـو إصـدار بروتوكـــول 
يلغــي احلاجــة إىل صــدور إعــالن يف حالــــة عمليـــات األمـــم 
املتحـدة، ويتـالىف اشـتراط وجـود صلـة بـني املنظمـة اإلنســانية 
غــري احلكوميــة واألمــــم املتحـــدة للتمتـــع باحلمايـــة مبوجـــب 

االتفاقية. 
٢٨٧ -والنظـام األساسـي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ينــص 
علـى أن تدخـل يف عـداد �جرائـم احلـرب� االعتـداءات الـــيت 
تقـع علـى بعثـة لتقـدمي املســـاعدة اإلنســانية أو حلفــظ الســالم 
مبا تشمله من موظفني ومنشآت ومعدات مـا دام هلـا احلـق يف 
احلصـول علـى احلمايـة الـيت متنـح للمدنيـني أو األشــياء املدنيــة 
مبوجب القانون الدويل املنطبق على الصـراع املسـلح. غـري أن 

النظام األساسي الصادر يف روما مل يبدأ نفاذه بعد. 
٢٨٨ -وعـالوة علـى ذلـك، فـإن التصديـق علـــى االتفاقيــات 
ال يكفـي وحـده وجيـب أن يسـتكمل بـالتطبيق العملـــي لتلــك 
االلتزامات. وجيب على أطراف الصراع إتاحة سبيل الوصول 
ـــهم  املــأمون وغــري املقيــد ملوظفــي املســاعدة اإلنســانية، وعلي
احــترام أحكــام اتفاقيــات جنيــف لعــــام ١٩٤٩، وال ســـيما 
فيمـا يتعلـق بـالتمييز بـني احملـــاربني وغــري احملــاربني، وبالطــابع 

املدين واإلنساين ملخيمات ومستوطنات الالجئني. 
٢٨٩ -وحتسني أمن موظفي األمم املتحدة مسـؤولية رئيسـية 
تقع على كاهل منظومة األمم املتحدة والدول األعضاء. وقـد 
قدم األمني العام عــددا مـن التوصيـات لتعزيـز نظـام وترتيبـات 
إدارة شـؤون األمـن يف األمـم املتحـــدة. وتشــمل االقتراحــات 
تقـدمي تدريـب معـزز وشـامل علـى إدارة شـؤون األمـن وعلــى 
التعـامل مـع الضغـط النفســـي؛ وتطبيــق معايــري تشــغيلية دنيــا 
ـــادة  لألمـن واالتصـاالت السـلكية والالسـلكية يف امليـدان؛ وزي

عدد املوظفني امليدانيني وموظفي املقر. 

٢٩٠ -وقــد اتخــذت خطــــوات لتحســـني التعـــاون داخـــل 
منظومة األمم املتحـدة ومـع الشـركاء املنفذيـن بشـأن املسـائل 
املتعلقة بأمن املوظفني. وجيرى اختاذ تدابـري إضافيـة لكفالـة أن 
تكون املساءلة والتقيـد بـالقواعد عنصريـن رئيسـيني مـن نظـام 
األمـم املتحـدة إلدارة شـؤون األمـــن. وتعيــني منســق متفــرغ 
لشؤون األمن مطلب أساسي إذا كنا نريد جلـهودنا مـن أجـل 
تعزيـز نظـام األمـم املتحـدة إلدارة شـؤون األمـن وتوســـيعه أن 

حتقق النتائج املنشودة. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ٢٩١ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
حتقيـق التصديـق التـام علـى االتفاقيـة والتصديـق علـــى  �
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الصـادر يف 

روما؛ 
ــة  املوافقـة علـى بروتوكـول يوسـع نطـاق تطبيـق اتفاقي �
سـالمة موظفـي األمـم املتحـدة واألفـراد املرتبطـني ــا 
لتشمل مجيع عمليات وفئات موظفي األمم املتحدة؛ 
قيـام الـدول األعضـاء باختـاذ إجـراءات أقــوى لكفالــة  �
حماكمـة مرتكـيب االعتـداءات علـى موظفـي املســاعدة 

اإلنسانية؛ 
مواصلــة حتســني املســاءلة والتنســــيق الفعـــال داخـــل  �
منظومــة األمــم املتحــدة فيمــــا يتعلـــق مبســـائل أمـــن 

املوظفني؛ 
زيادة تعزيز نظام األمم املتحـدة إلدارة شـؤون األمـن  �
عن طريق زيادة التمويل وزيادة ضمان توافره وتعيني 

منسق متفرغ لشؤون األمن. 
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اهلــدف: كفالــة مزيــد مــن الــترابط يف السياســـات، 
وزيادة حتسني التعاون بني األمم املتحدة ووكاالا 
ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العامليــة 

وأيضا اهليئات املتعددة األطراف األخرى 
٢٩٢ -التنمية املستدامة وبناء السالم والصـالت القائمـة بـني 
املساعدة اإلنسانية والتعاون اإلمنائي تترتب عليها آثار بالنسبة 
للحدود القطاعية واملؤسسية. واحلاجة متس اآلن أكثر من أي 
وقـت مضـى إىل اتبـاع ـج جـــامع وكلــي يف تنــاول املســائل 
ـــف  املتعــددة اجلوانــب، وإىل حتقيــق التجــانس فيمــا بــني خمتل
ـــة األمــم املتحــدة مــن أجــل اختــاذ إجــراءات  كيانـات منظوم
متجانسـة وتوزيـع املـوارد اســـتراتيجيا. وينطبــق هــذا الشــرط 

على النظام الدويل يف جمموعه. 
٢٩٣ -وقـد أدت العمليـة التحضرييـة للمؤمتـــر الــدويل املعــين 
ـــة إىل حتقــق درجــة غــري مســبوقة مــن التعــاون  بتمويـل التنمي
فيمـا بـني األمـم املتحـدة ومؤسســـات بريتــون وودز ومنظمــة 
التجـارة العامليـة. ويوجـد هيكـل دينـامي مـــن التعــاون يشــمل 
اجلوانـب املشـتركة بـني األمانـــات وبــني احلكومــات لتمويــل 
عمليـة التنميـة. فقـد كلفـت مؤسســـات بريتــون وودز بعــض 
كبار موظفيها باالتصال باألمانة العامة لألمم املتحـدة وتقـدمي 
العون هلا بصورة مسـتمرة. وعلـى الصعيـد احلكومـي الـدويل، 
جـرت اتصـاالت مثمـرة يف شـباط/فـرباير ٢٠٠١ بـني أعضــاء 
مكتب اللجنة التحضريية للمؤمتر واالس التنفيذية ملؤسسات 
بريتــون وودز. كمــا عقــدت اجتماعــات مــع جلنــة التجـــارة 
والتنميــة التابعــة ملنظمــة التجــــارة العامليـــة يف نيســـان/أبريـــل 
ــــذه املنظمـــة يف عـــام  ٢٠٠١، ومــع أعضــاء الــس العــام هل
٢٠٠٠. وعالوة على ذلك، يشارك كبار موظفـي كـل جهـة 
مؤسســية رئيســية ألصحــاب املصلحــــة مشـــاركة نشـــطة يف 
املناقشـــات الـــيت تـــدور يف مقـــر األمـــم املتحـــدة ويقدمــــون 

مالحظام للجان املراقبة احلكومية الدولية اليت يتبعوا. 

٢٩٤ -وتترســخ لــدى مؤسســات املنظومــة بســــرعة ثقافـــة 
تعاون وتنسيق جديدة، وجيري إنشاء آليات جديــدة للنـهوض 
ـذه العمليـة وتثبيـت دعائمـها. وتقـوم جلنـة التنسـيق اإلداريــة 
مبراقبـة التنسـيق داخـل املنظومـة وتوجيهـه، واختـذت يف اآلونـة 
األخرية عددا من التدابـري لتعزيـز تنسـيق السياسـات. وتشـمل 
هذه التدابري إنشـاء اللجنـة الرفيعـة املسـتوى لشـؤون الـربامج، 
واللجنــة الرفيعــة املســــتوى لشـــؤون اإلدارة، اللتـــني ترفعـــان 

تقاريرمها إىل جلنة التنسيق اإلدارية. 
ــة  ٢٩٥ -ومـن وحـي روح التعـاون اجلديـدة هـذه، تبـدي جلن
التنسيق اإلدارية، مبشاركة تامـة مـن مؤسسـات بريتـون وودز 
ومنظمة التجارة العاملية، التزاما قويا جتاه حتقيق قدر أكـرب مـن 
املواءمــة بــني السياســات واالســتراتيجيات، وتعزيــــز تقاســـم 
املعلومــات، وعمليــات التقييــم والرصــد املشــتركة. وتشـــمل 
ــــد  األمثلــة امللموســة علــى ذلــك تعزيــز التعــاون علــى الصعي
امليـداين، واألخـذ بنـــهج مشــتركة يف التصــدي للتحديــات يف 
أفريقيا، وملسألة فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز، ووضـع 
اسـتراتيجية شـاملة للعمـل ـا علـى نطـاق املنظومـة يف القضـاء 

على الفقر. 
٢٩٦ -وتضطلــع األفرقــة القطريــة لألمــم املتحــــدة، بقيـــادة 
املنســقني املقيمــني لألمــــم املتحـــدة، وبالتعـــاون الوثيـــق مـــع 
احلكومــــات واتمــــــع املـــــدين، بعمليـــــة حتليـــــل متعـــــددة 
التخصصــات، هــي التقييــم القطــري املشــترك، وفيــه جتــــري 
دراسـة احلالـة يف القطـر املعـين، وحتديـد املسـائل الرئيسـية الــيت 
متس رفاهية الشـعب. كمـا تـدَرس يف هـذا التقييـم األولويـات 
القطريــة الــيت حتددهــا احلكومــات، وتتخــذ أساســا ألنشـــطة 
الدعوة واحلوار مع احلكومات بشأن السياسات. واستنادا إىل 
الصورة العامة ألسباب الفقر كمـا تسـتبني مـن عمليـة التقييـم 
القطـري املشـترك، تشـترك األفرقـة القطريـة لألمـم املتحـــدة يف 
ــــم املتحـــدة  العمــل مــع احلكومــات إلعــداد ُأطــر عمــل األم
للمساعدة اإلمنائية، اليت حتدد الطريقـة االسـتراتيجية الـيت تلـيب 
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ا منظومة األمم املتحـدة األولويـات القطريـة لتخفيـف وطـأة 
الفقر. وهذه األولويات تشمل يف كل احلاالت تقريبا اجلـهود 
القطرية اليت تبـذل لبلـوغ أهـداف إعـالن األلفيـة. وحـىت اآلن 
أكمل ٨٤ بلدا التقييم القطري املشترك كمـا انتـهى ٣٨ بلـدا 
من إعداد ُأطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. وعمـال 
علــى النــهوض بالتجــانس علــى الصعيــد القطــــري، تعكـــف 
منظومة األمم املتحدة على وضع إطـار مشـترك وحيـد للعمـل 
على الصعيد القطري، يقوم على مفهومني رئيسيني مها كفالة 
شــعور البلــد بأنــه ميلــــك العمليـــة، والشـــراكات فيمـــا بـــني 
ـــاء  الوكــاالت، ويعــرب عــن اتبــاع ــج شــامل يف التنميــة وبن

السالم. 
ـــم  ٢٩٧ -كمـا تتعـاون كيانـات األمـم املتحـدة مـن أجـل دع
ـــن  االســتراتيجيات القطريــة لتخفيــف وطــأة الفقــر وذلــك م
خالل عملية اإلطار اإلمنائي الشامل وعملية ورقـة اسـتراتيجية 
ختفيف وطأة الفقر. وحتقيق أكرب قدر من ختفيف وطـأة الفقـر 
بـأقل قـدر ممكـن مـن التكـاليف يتطلـب قيـام شـراكات أقــوى 
على الصعيد القطري، وهو مـا يشـكل أحـد املبـادئ الرئيسـية 
ـــة حامســة يف وضــع  لإلطـار اإلمنـائي الشـامل، كمـا أن لـه أمهي
الورقات االستراتيجية لتخفيف وطأة الفقر. واإلطـار اإلمنـائي 
الشـامل مبـادرة يتـوىل البلـد قيادـا، األمـر الـذي يسـتلزم مـــن 

احلكومات السعي لدى مجيع الشركاء يف عملية التنمية. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ٢٩٨ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
حتسني التجانس فيما بني السياسات وحتسني التعـاون  �
يف النظام الدويل برمته من أجـل التصـدي للتحديـات 

احلالية؛ 
كفالــة كــون االســتراتيجيات املتبعــة علــــى الصعيـــد  �
القطـري تنسـق األولويـات واإلجـراءات داخـل إطـــار 

عمل مشترك. 
 

اهلدف: مواصلة تعزيز التعاون بــني األمــم املتحــدة 
واالحتاد الربملاين الدويل 

٢٩٩ -حــىت آب/أغســطس ٢٠٠١، كــان عــدد الربملانـــات 
ـــة االحتــاد الربملــاين الــدويل قــد بلــغ ١٤١  املنضمـة إىل عضوي
برملانــا، بينمــا بلــغ عــدد الربملانــات املنضمــة إليــــه كأعضـــاء 
منتسـبني مخسـة برملانـات. ويف قـرار اجلمعيـة العامــة ١٩/٥٥، 
رحبت اجلمعية العامة جبهود االحتاد الرامية إىل زيـادة مسـامهة 
الربملانات يف أعمال األمـم املتحـدة وتعزيـز الدعـم املقـدم هلـا. 
وقــد طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام أن يســــتطلع، 
بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء واالحتـاد، سـبل إقامـة عالقـــات 
جديـدة وقويـة بـني االحتـاد واجلمعيـة العامـة وهيئاـا الفرعيــة. 
وقد تضمن التقريـر األخـري املقـدم مـن األمـني العـام عـن هـذه 

املسألة(٥٣) عددا من التوصيات هلذا الغرض. 
ـــة إىل إحــراز تقــدم يف  ٣٠٠ -وتشـمل االسـتراتيجيات الرامي

هذا اال ما يلي: 
ريثمـا تتخـذ اجلمعيـة العامـة قـــرارا بشــأن التوصيــات  �
ــــني العـــام بـــإجراء  الــواردة يف التقريــر، ســيوعز األم
استعراض التفاق التعاون املربم بني املنظمات يف عـام 
١٩٩٦ تشترك فيه األمم املتحدة مـع االحتـاد الربملـاين 

الدويل؛ 
ـــات يف  زيــادة املشــاركة املباشــرة مــن جــانب الربملان �

تناول املسائل اليت تتصدى هلا األمم املتحدة. 
 

اهلــــدف: إتاحــــة فــــرص أكــــرب للقطــــاع اخلـــــاص 
واملنظمــات غــري احلكوميــة واتمـــع املـــدين بصفـــة 

عامة لإلسهام يف حتقيق أهداف املنظمة وبراجمها 
٣٠١ -حــدث منــو هــائل يف عــدد وتنــوع ونفــوذ اجلـــهات 
الفاعلــة غــري احلكوميــة الــيت تشــارك اآلن يف أعمــــال األمـــم 
ــــهد  املتحــدة، وكــان مــن نتيجــة ذلــك أن العقــد املــاضي ش
حدوث تغريات كبرية يف كيفيـة تعـامل األمـم املتحـدة معـها. 
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وحيث أن العالقات بني األمم املتحدة واجلـهات الفاعلـة غـري 
احلكوميـــة عالقــــات تتســــم بتعــــدد املســــتويات والقضايــــا 
واألغراض، فال يوجد ج واحد ميكـن أن يتبـع دون غـريه يف 
ممارسـة كـل هـذه العالقـات. فـهي تـتراوح مـا بـــني إجــراءات 
مستقرة للمشاركة يف العملية احلكوميـة الدوليـة، إىل ترتيبـات 
ظـهرت يف وقـت أقـرب، مثـل مرفـق البيئـة العامليـة، وهـو آليــة 
ماليــة تقــدم املنــح ملســاعدة البلــدان الناميـــة علـــى التصـــدي 
للمشاكل البيئية الدولية؛ وصندوق األمم املتحـدة للشـراكات 
الدوليــة؛ وامليثــاق العــاملي، الــذي يرمــي إىل إشــراك القطــاع 
اخلـــاص واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة والعمـــال يف تشـــــجيع 
ـــى مراعــاة حقــوق اإلنســان  املمارسـات اجليـدة الـيت تقـوم عل

وحقوق العمال واالعتبارات البيئية. 
٣٠٢ -وتقريـر األمـني العـام املعنــون �حنــو إقامــة شــراكات 
عاملية� (٥٤) يناقش هـذه املسـائل مبزيـد مـن التفصيـل، ويشـدد 
علــى أن القصــد احملــوري مــن التعــاون بــني األمــــم املتحـــدة 
واجلهات الفاعلة غري احلكومية هــو متكـني املنظمـة مـن خدمـة 
الدول األعضاء وشعوا على حنو أكثر فعالية، مع البقاء علـى 

اإلخالص ملبادئ امليثاق. 
٣٠٣ -واالسـتراتيجية الراميـة إىل إحـراز تقـدم يف هـذا اــال 

ما يلي: 
استعراض هذه العالقات من أجل حتقيق نتائج مفيـدة  �
جلميـع األطـراف وشـق طريـق جديـد ملمارسـة األمـــم 
املتحدة للعمل بالتشارك مع املنظمات غـري احلكوميـة 

والقطاع اخلاص وبقية اتمع املدين. 
 

تاسعا - طريق املستقبل 
٣٠٤ -اختـط رؤسـاء الـدول واحلكومـات يف اجتمـاع القمــة 
الـذي انعقـد يف العـام املـاضي سـبيال تعاونيـا ملواجهـة حتديــات 
املسـتقبل. وحـــاول الدليــل التفصيلــي الســري برؤيتــهم قدمــا، 
وحتديــد اــاالت الــيت تتطلــب منــا بــذل اجلــــهود، وتقـــدمي 

اقتراحـات للمسـتقبل. وقـد اسـتفاد يف ذلـك مـن االقتراحـــات 
اليت وردت من كل إدارات وصنـاديق وبرامـج األمـم املتحـدة 
ووكاالا املتخصصة، ومن سـائر الوكـاالت التنفيذيـة املمثلـة 
يف اللجنـة االستشـارية للتنســـيق، مبــا يف ذلــك البنــك الــدويل 
ـــدويل ومنظمــة التجــارة العامليــة. وقدمــت  وصنـدوق النقـد ال
ـــة  املنظمـات غـري احلكوميـة واتمـع املـدين واألوسـاط اجلامعي

اقتراحات أيضا. 
 

تقارير املتابعة 
٣٠٥ -بناء على طلبكـم، سـأقدم يف السـنة القادمـة ويف كـل 
سنة بعد ذلك تقريرا سنويا - مبعزل عن تقريري السنوي عن 
أعمـال املنظمـة - يبـني مـا أحـرز ومـــا مل حيــرز مــن تقــدم يف 
ـــربز مواضيــع بعينــها ذات أمهيــة  الوفـاء بالتزامـات األلفيـة، وي
خاصة يف السنة املشـمولة بـالتقرير. وسـأقوم ومـن بعـدي مـن 

خيلفونين بتقدمي تقرير مرحلي شامل كل مخس سنوات. 
٣٠٦ -وإنين أقترح عليكم املواضيع التاليـة للنظـر فيـها: لسـنة 
٢٠٠٢، منـع نشـوب صراعـات مســـلحة ومعاجلــة األمــراض، 
ومنها فريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز واملالريـا، والوقايـة 
ـــة  منــها؛ ولســنة ٢٠٠٣، متويــل التنميــة واســتراتيجيات التنمي
املسـتدامة؛ ولســـنة ٢٠٠٤، ســد الفجــوة الرقميــة واحلــد مــن 
اجلرمية العابرة للحدود. ويف عام ٢٠٠٥، وبعــد انقضـاء مخـس 
ـــة األلفيــة، ســأعد أول تقريــر شــامل.  سـنوات علـى مؤمتـر قم
وسـريكز هـذا التقريـر علـى التقـدم احملـرز علـى مـدى الســنوات 
اخلمس السابقة ويستعرض تنفيذ القرارات املتخذة يف املؤمترات 
الدولية والدورات االستثنائية بشـأن أقـل البلـدان منـوا وفـريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز ومتويل التنمية والتنمية املستدامة. 

٣٠٧ -وأملي أن تستغلوا، لدى نظركم يف أمـر الكيفيـة الـيت 
تستعرضون ا هذه التقارير السنوية والتقرير الشـامل، عمليـة 
التقييم كفرصة لتعزيز التجانس والتكامل العامني لنظام تقـدمي 
ـــين أتطلــع إىل تلقــي التوجيــه منكــم باســتمرار.  التقـارير. وإن
ـــع إىل إحرازنــا تقدمــا يف الوفــاء  وفـوق كـل شـئ، فـإنين أتطل

باألهداف املطلوبة منا. 
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احلواشي 
 ,A/CONF.183/9 (١)

 .ST/SGB/1999/13 (٢)
(٣) انظر قرار اجلمعية العامة ٥٩/٥٥، املرفق. 

ــــم  األمـــم املتحـــدة، جمموعـــة املعـــاهدات، الـــد ٩٧٦، الرق (٤)
 .١٤١٥٢

(٥) انظر الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة املعـين باعتمـاد اتفاقيـة 
ملكافحة املؤثرات العقلية، فيينا، ٢٥ تشرين الثـاين/نوفمـرب-٢٠ 
كـانون األول/ديســـمرب ١٩٨٨، الــد األول (منشــور لألمــم 

 .(A.94.XI.5 املتحدة، رقم املبيع
األمــم املتحــدة، جمموعــة املعــــاهدات، الـــد ١٠١٩، الرقـــم  (٦)

 .١٤٩٥٦
قرار اجلمعية العامة دإ - ٢/٢٠، املرفق.  (٧)

قرار اجلمعية العامة ٢٥/٥٥، املرفق األول.  (٨)
املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٩)

املرجع نفسه، املرفق الثالث.  (١٠)
(١١) انظر قرار اجلمعية العامة ٢٥/٥٥، الفقرة ٤. 

(١٢) انظر قرار اجلمعية العامة ١١/٤٨. 
(١٣) انظر قرار اجلمعية العامة ٢/٥٥، الفقرة ١٠. 

 .S/2001/574 (١٤)
  A/55/502 ؛ وانظر أيضاA/C.4/55/6 و A/55/305-S/2000/809 (١٥)

 .A/55/977 و A/55/551 و A/55/507 و
 .A/47/277-S24111 (١٦)

ــــم  األمـــم املتحـــدة، جمموعـــة املعـــاهدات، الـــد ٩٤٤، الرق (١٧)
 .١٣٤٤٦

(١٨) انظر قرار اجلمعية العامة ٢٤٥/٥٠. 
ــــم  األمـــم املتحـــدة، جمموعـــة املعـــاهدات، الـــد ٧٢٩، الرق (١٩)

 .١٠٤٨٥
(٢٠) انظر حوليــة األمـم املتحـدة لـرتع السـالح، الـد ١٩٩٣:١٨ 
(منشور لألمم املتحدة، رقم املبيع E.94.IX.1)، التذييل الثاين. 
 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, (٢١) انظر

 .Advisory opinion, I.C.J. Reports 1996, p.26

قرار اجلمعية العامة ٢٨٢٦ (د - ٢٦).  (٢٢)
(٢٣) انظــر الوثــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الســـابعة 

واألربعون، امللحق رقم ٢٧ (A/47/27)، التذييل األول. 
 .CD/1478 (٢٤) انظر

 .CCW/CONF.I/16 (Part I), annex B (٢٥)
(٢٦) انظـر حوليـة األمـم املتحـدة لـرتع الســـالح، الــد ١٩٨٠:٥ 
(منشور لألمم املتحدة، رقم املبيع E.81.IX.4)، التذييل السابع. 
ـــر مؤمتــر القمــة  منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، تقري (٢٧)
العاملي املعين باألغذيـة، رومـا، ١٣-١٧ تشـرين الثـاين/نوفمـرب 
١٩٩٦، اجلــــــــزء األول (WFS 96/REP) (رومــــا، ١٩٩٧)، 

التذييل. 
قرار اجلمعية العامة دإ - ٢/٢٦.  (٢٨)

 Legal Instruments Embodying the Results of the Uru-(٢٩) انظر
 (WTO,)guay Round of Multilateral Trade Negotiations 

 .1997

تقريـر املؤمتـر العـاملي املعـين بالتنميـة املســـتدامة للــدول اجلزريــة  (٣٠)
الصغرية النامية، بريدجتاون، بربادوس، ٢٥ نيسان/أبريل - ٦ 
 A.94.I.18 أيار/مايو ١٩٩٤ (منشور لألمم املتحدة، رقم املبيع

و Corr.1 و 2)، الفصل األول، القرار األول، املرفق الثاين. 
 .E/2001/L.20 (٣١)

 .FCCC/CP/7/Add.1 (٣٢)
A/AC.237/18 (Part II)/Add.1، املرفق األول.  (٣٣)

برنامج األمم املتحدة للبيئـة، اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي (مركـز  (٣٤)
األنشــطة الربناجميــة للقــانون البيئــي واملؤسســــات املختصـــة)، 

حزيران/يونيه ١٩٩٢. 
A/49/84/Add.2، املرفق، التذييل الثاين.  (٣٥)

تقريـر مؤمتـر األمـــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي  (٣٦)
جانــــريو، ٣ -١٤ حزيــــران/يونيــــه ١٩٩٢، الــــــد األول، 
القرارات اليت اختذها املؤمتر (منشور لألمم املتحــدة، رقـم املبيـع 

A.93.I.8 والتصويب)، القرار ١، املرفق الثاين. 

منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـــم والثقافــة، وثــائق املؤمتــر  (٣٧)
العـام، الـــدورة التاســعة والعشــرون، الــد األول، القــرارات، 

القرار ١٦. 
قرار اجلمعية العامة ٢١٧ ألف (د - ٣).  (٣٨)
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قرار اجلمعية العامة ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، املرفق.  (٣٩)
املرجع نفسه.  (٤٠)

قرار اجلمعية العامة ٢١٠٦ ألف (د- ٢٠)، املرفق.  (٤١)
قرار اجلمعية العامة ١٨٠/٣٤، املرفق.  (٤٢)
قرار اجلمعية العامة ٤٦/٣٩، املرفق.  (٤٣)
قرار اجلمعية العامة ٢٥/٤٤، املرفق.  (٤٤)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٤٥)
قرار اجلمعية العامة ٤/٥٤، املرفق.  (٤٦)

قرار اجلمعية العامة ١٥٨/٤٥.  (٤٧)
E/CN.4/1998/53/Add.2، املرفق.  (٤٨)

قرار اجلمعية العامة ٢٦٣/٥٤، املرفق األول.  (٤٩)
املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٥٠)

 .A/55/780 (٥١)
قرار اجلمعية العامة ٥٩/٤٩، املرفق.  (٥٢)

 .A/55/996 (٥٣)
  .A/56/323 (٥٤)
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 املرفق 
   األهداف اإلمنائية لأللفية 

كجـزء مـن اإلعـداد لوضـع التقريـــر احلــايل، أجريــت  - ١
ـــا بــني أعضــاء األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة  مشـاورات فيم
وممثلـي صنـدوق النقـد الـــدويل ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف 
امليـدان االقتصـادي والبنـــك الــدويل مــن أجــل تنســيق تقــدمي 
التقـارير عـــن األهــداف اإلمنائيــة املنصــوص عليــها يف إعــالن 
األلفية واألهداف اإلمنائية الدولية. وناقش الفريق غايات كـل 
هيئـة مـن هـذه اهليئـــات واختــار املؤشــرات ذات الصلــة بغيــة 
وضع جمموعة شاملة من املؤشرات لألهداف اإلمنائية لأللفيـة. 
وكان املرجع الرئيسـي يف ذلـك هـو اجلـزء الثـالث مـن إعـالن 

األلفية(١١)، املعنون �التنمية والقضاء على الفقر�. 
وقائمة األهداف اإلمنائية لأللفية ال تزايـد بأيـة صـورة  - ٢
علــى االتفاقــات القائمــة بشــأن غايــات وأهــداف أخــرى مت 
التوصل إليها يف املؤمترات العاملية اليت عقــدت يف التسـعينيات. 
واألهـداف الثمانيـة متثـل شـراكة بـني البلـــدان املتقدمــة النمــو 
والبلدان النامية، تعقد العـزم، علـى حـد تعبـري إعـالن األلفيـة، 
ـــى الصعيديــن الوطــين والعــاملي - بيئــة  �علـى أن يـئ - عل
مؤاتية للتنمية والقضاء على الفقر� ( انظر قرار اجلمعية العامة 

٢/٥٥، الفقرة ١٢). 
وبلـورة ترتيـــب األولويــات علــى الصعيديــن الوطــين  - ٣
والدويل تقتضي أن يكـون عـدد الغايـات واألهـداف حمـدودا، 
وأن تصمـــد أمـــام الزمـــن، وأن ختـــاطب بوضـــوح مجــــهورا 
عريضا. ومن شأن حتديد األهداف بأرقـام واضحـة ومسـتقرة 
أن حيفز على العمل ويشـجع قيـام حتالفـات جديـدة مـن أجـل 
التنميـة. وتسـليما منـا بـأن رصـــد نوعيــة التقــدم احملــرز أيســر 
بالنسـبة لبعـض األهـــداف منــه بالنســبة لغريهــا، وبــأن بلدانــا 
عديدة ال تتوفر هلـا بعـد بيانـات جيـدة عـن بعـض املؤشـرات، 

فإننا نشدد على ضرورة مد يد العـون يف بنـاء القـدرة الوطنيـة 
مـع الدخـول يف مزيـد مـن املناقشـــات (كمــا يف العمليــة الــيت 
صـدرت ـا واليـة مـن الـس االقتصـادي واالجتمـاعي) مـــع 
خرباء اإلحصاء الوطنيني. وألغراض رصد ما حيرز من تقـدم، 
ــــي ســـنة األســـاس العاديـــة لقيـــاس  ســتكون ســنة ١٩٩٠ ه
األهــداف، وهــي ســنة األســاس الــيت اســتخدمتها املؤمتـــرات 

العاملية اليت عقدت يف التسعينيات. 
وسـتتوىل األمـــم املتحــدة مهمــة تقــدمي التقــارير عــن  - ٤
التقـــدم احملـــرز يف بلـــوغ األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة علــــى 
الصعيدين العــاملي والقطـري، وسـيقوم بتنسـيق ذلـك كـل مـن 
إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة التابعـة لألمانـة العامـــة 
لألمم املتحدة وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، علـى التـوايل. 
وستسـتند عمليـة تقـــدمي التقــارير علــى مبدأيــن: (أ) التشــاور 
والتعـاون الوثيقـان مـع مجيـع املؤسســـات ذات الصلــة، مبــا يف 
ذلـك جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة (ومـــن ضمنــها منظمــة 
الصحة العاملية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية)، وسائر 
إدارات األمــــم املتحــــدة وصناديقــــها وبراجمــــها ووكاالـــــا 
املتخصصة، والبنك الدويل، وصنـدوق النقـد الـدويل ومنظمـة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، والتجمعات اإلقليمية، 
ــف  واخلـرباء؛ و (ب) اسـتخدام االسـتراتيجيات الوطنيـة لتخفي
وطـأة الفقـر، بالشـكل الـذي تـرد بـــه يف ورقــات اســتراتيجية 
ختفيف وطأة الفقر، والتقييمات القطرية املشتركة املعمول ـا 
يف األمم املتحدة، وتقارير التنمية البشـرية الوطنيـة الـيت تشـدد 
علــى القيــام بعمليــة تشــاور فيمــا بــني الشـــركاء اإلمنـــائيني. 
ـــن هــذا التعــاون والتشــاور هــو  وسـيكون القصـد الرئيسـي م
كفالة اتفاق اجلميع يف تقييمـهم وتفهمـهم لألهـداف اإلمنائيـة 
لأللفيـة علـى الصعيديـــن العــاملي والقطــري. وســتقوم األمانــة 
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العامة لألمم املتحدة بدعـوة مجيـع املؤسسـات ذات الصلـة إىل 
ـــة تقــدمي التقــارير علــى الصعيديــن العــاملي  املشـاركة يف عملي
والقطري واملسامهة فيها ـدف إصـدار األمـم املتحـدة تقريـرا 
سنويا حيظى بالقبول الواسع من جانب اتمع الـدويل وميكـن 
أن تسـتخدمه مؤسسـات أخـرى يف تقـــدمي تقاريرهــا املنتظمــة 

عن هذه األهداف. 
وتـــرد أدنـــاه الصيغـــــة املقترحــــة للغايــــات الثمــــاين   - ٥
واألهداف الثمانية عشر وما يربو علـى ٤٠ مؤشـرا. وتشـمل 
املؤشرات املختارة األخرى للتنميـة، وهـي ال تتصـل بـأهداف 
حمـددة، السـكان، ومعـدل اخلصوبـة اإلمجـايل، والعمـر املتوقـــع 
عند الوالدة، ومعدل إملام الكبار بالقراءة والكتابـة، والنصيـب 
الفـردي مـن الدخـل القومـي اإلمجـايل. وينبغـي عنـد االقتضــاء 
ـــة - أي  حسـاب املؤشـرات بالنسـبة للمسـتويات دون القطري
ـــــاطق احلضريــــة والريفيــــة واألقــــاليم والفئــــات  حســـب املن

االجتماعية - االقتصادية، وحسب العمر واجلنس.  
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األهداف اإلمنائية لأللفية 
املؤشرات الغايات واألهداف 

الغاية ١  –القضاء على الفقر املدقع واجلوع 
ختفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن  اهلدف ١ -
ـــني ١٩٩٠  دوالر واحـد إىل النصـف يف الفـترة مـا ب

و ٢٠١٥ 

نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم  - ١
نسبة فجوة الفقر (حاالت الفقر × عمق الفقر)  - ٢

حصة أفقر مخيس من االستهالك الوطين  - ٣
ختفيض نسبة السكان الذيـن يعـانون مـن اجلـوع إىل  اهلدف ٢ - 

النصف يف الفترة ما بني ١٩٩٠ و ٢٠١٥ 
عدد األطفال ناقصي الـوزن (الـذي يقـل عمرهـم عـن مخـس  - ٤

سنوات) 
نسبة السكان الذين ال حيصلـون علـى احلـد األدىن السـتهالك  - ٥

الطاقة الغذائية 
الغاية ٢ -  حتقيق تعميم التعليم االبتدائي 

كفالة متكن األطفال يف كــل مكـان، سـواء الذكـور  اهلدف ٣ - 
أو اإلناث منهم، مـن إمتـام مرحلـة التعليـم االبتدائـي 

حبلول عام ٢٠١٥ 

صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي  - ٦
نسبة عدد التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة يف الصـف األول  - ٧

ويصلون إىل الصف اخلامس  
معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى األشخاص الذيـن تـتراوح  - ٨

أعمارهم بني ١٥ و ٢٤ سنة 
الغاية ٣ -  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

ـــي  إزالــة التفــاوت بــني اجلنســني يف التعليــم االبتدائ اهلدف ٤ - 
والثــانوي ويفضــــل أن يكـــون ذلـــك حبلـــول عـــام 
٢٠٠٥، وبالنسـبة جلميـع مراحـل التعليـم يف موعـــد 

ال يتجاوز عام ٢٠١٥ 

نسبة البنات إىل البنـني يف مراحـل التعليـم االبتدائـي والثـانوي  - ٩
والعايل 

نســبة اإلنــاث إىل الذكــور ممــــن يلمـــون بـــالقراءة والكتابـــة  -١٠
فيما بني سن ١٥ و ٢٤ سنة 

حصــة النســاء مــن الوظــائف ذات األجــر يف القطــــاع غـــري  -١١
الزراعي 

نسبة املقاعد اليت حتتلها النساء يف الربملانات الوطنية  -١٢
الغاية ٤ -  ختفيض معدل وفيات األطفال 

ختفيـض معـدل وفيـات األطفـال دون سـن اخلامســـة  اهلدف ٥ - 
مبقدار الثلثني يف الفترة ما بني ١٩٩٠ و ٢٠١٥ 

معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة  -١٣
معدل وفيات الرضع  -١٤

نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة احملصنني ضد احلصبة  -١٥
الغاية ٥ -  حتسني الصحة النفاسية 

ختفيض معدل الوفيات النفاسية مبقـدار ثالثـة أربـاع  اهلدف ٦ - 
يف الفترة مابني ١٩٩٠ و ٢٠١٥ 

معدل الوفيات النفاسية  -١٦
نسبة الوالدات الـيت جتـري حتـت إشـراف موظفـي صحـة مـن  -١٧

ذوي املهارة 
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الغاية ٦ -  مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض 
وقـف انتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـــدز  اهلدف ٧ - 
حبلول عام ٢٠١٥ وبدء احنسـاره اعتبـارا مـن ذلـك 

التاريخ 

انتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـــرية لــدى احلوامــل الالئــي  -١٨
تتراوح أعمارهن ما بني ١٥ و ٢٤ سنة 

معدل انتشار وسائل منع احلمل  -١٩
عـــدد األطفـــال امليتمــــني بســــبب فــــريوس نقــــص املناعــــة  -٢٠

البشرية/اإليدز  
وقف انتشار املالريا وغريها مـن األمـراض الرئيسـية  اهلدف ٨ - 
حبلول عام ٢٠١٥ وبدء احنسـاره اعتبـارا مـن ذلـك 

التاريخ 

معدالت االنتشار والوفيات املرتبطة باملالريا  -٢١
نسبة السكان املقيمني يف املناطق املعرضة خلطر املالريا الذيـن  -٢٢

يتخذون تدابري فعالة للوقاية من املالريا وعالجها 
معدالت االنتشار والوفيات املرتبطة بالسل  -٢٣

عدد حاالت السل اليت اكتشفت ومت شـفاؤها يف إطـار نظـام  -٢٤
العالج لفترة قصرية حتت املراقبة 

الغاية ٧ - كفالة االستدامة البيئية (أ) 
إدمـــاج مبـــادئ التنميـــة املســـتدامة يف السياســـــات  اهلدف ٩ - 

والربامج القطرية واحنسار فقدان املوارد البيئية 
نسبة مساحة األراضي املغطاة بالغابات  -٢٥

املنطقة األرضية احملمية لغرض احملافظة على التنوع البيولوجي  -٢٦
النـاتج احمللـي اإلمجـــايل املقــابل لكــل وحــدة مســتخدمة مــن  -٢٧

الطاقة (كبديل لكفاءة استعمال الطاقة) 
انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون (نصيب الفرد)  -٢٨

(باإلضافـة إىل رقمـني لتلـوث الغـالف اجلـــوي العــاملي: نفــاد 
طبقة األوزون وتراكم غازات االحتباس احلراري عامليا) 

اهلدف ١٠ – ختفيض نسبة األشخاص الذيـن ال ميكنـهم احلصـول 
ـــام  علـى ميـاه الشـرب املأمونـة إىل النصـف حبلـول ع

 ٢٠١٥

نسـبة األشـخاص الذيـن ميكنــهم بصــورة مســتدامة احلصــول  -٢٩
على مصدر حمسن للمياه 

اهلــدف ١١ – حتقيــق حتســني كبــري حبلــــول عـــام ٢٠٢٠ ملعيشـــة 
ـــاء  مــا ال يقــل عــن ١٠٠ مليــون مــن ســكان األحي

الفقرية 

نسبة األشخاص الذين ميكنهم احلصول على صرف صحي حمسن  -٣٠
نسبة األشخاص الذيـن ميكنـهم احلصـول علـى حـق مضمـون  -٣١

يف حيازة مسكن 
(توزيــع عــدد مــن املؤشــرات املبينــة أعــاله مــا بــني احلضـــر 
والريف رمبا تكـون لـه أمهيـة يف رصـد التحسـينات الـيت تطـرأ 

على معيشة سكان األحياء الفقرية) 
الغاية ٨ - إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية (أ) 

اهلدف ١٢ – املضي يف إقامة نظام جتاري ومـايل يتسـم باالنفتـاح 
والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز 

 

[بعض املؤشرات املبينة أدناه سيجري رصــده بصـورة مسـتقلة بالنسـبة 
ألقل البلدان منـوا، وأفريقيـا، والبلـدان غـري السـاحلية، والـدول الناميـة 

اجلزرية الصغرية] 
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يشـمل التزامـا بـاحلكم الرشـيد، والتنميـة، وختفيــف 
وطأة الفقر - على الصعيد الوطين والصعيد العاملي 

اهلدف ١٣ – معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا 
تشــمل قــدرة صــادرات أقــل البلـــدان منـــوا علـــى 
الدخول معفاة من التعريفات اجلمركيـة واخلضـوع 
للحصص؛ وبرناجما معـززا لتخفيـف عـبء الديـون 
الواقـع علـى البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون وإلغــاء 
ـــة وتقــدمي املســاعدة اإلمنائيــة  الديـون الثنائيـة الرمسي
ـــدان الــيت أعلنــت  الرمسيـة بصـورة أكـثر سـخاء للبل

التزامها بتخفيف وطأة الفقر 
اهلدف ١٤ – معاجلة االحتياجـات اخلاصـة للبلـدان غـري السـاحلية 

والدول النامية الصغرية اجلزرية  
(عن طريق برنامج العمل للتنميـة املسـتدامة للـدول 
الناميـة الصغـرية اجلزريـة ونتـائج الـدورة االســتثنائية 

الثانية والعشرين للجمعية العامة) 
اهلدف ١٥ – املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان الناميـة باختـاذ 
ــل  تدابـري علـى املسـتويني الوطـين والـدويل جلعـل حتم

ديوا ممكنا يف املدى الطويل 

املساعدة اإلمنائية الرمسية 
ـــة كنســبة مئويــة مــن الدخــل  صـايف املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسي -٣٢
القومـي اإلمجـــايل للجــهات املاحنــة للجنــة املســاعدة اإلمنائيــة 
[أرقـام مسـتهدفة بنسـبة ٠.٧ يف املائـة علـــى اإلمجــال ونســبة 

٠.١٥ يف املائة بالنسبة ألقل البلدان منوا] 
نســبة املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة إىل اخلدمــات االجتماعيــــة  -٣٣
األساسية (التعليم األساسي والرعاية الصحية األولية والتغذيـة 

واملياه املأمونة والصرف الصحي) 
نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية غري املربوطة بقيود  -٣٤

النسبة املخصصة من املساعدة اإلمنائية للبيئة يف الـدول الناميـة  -٣٥
اجلزرية الصغرية 

النسبة املخصصة من املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة لقطـاع النقـل  -٣٦
يف البلدان غري الساحلية 

الوصول إىل األسواق 
نســـبة الصـــادرات (حســـب القيمـــة وباســـتثناء األســـــلحة)  -٣٧
املســموح بدخوهلــا معفــاة مــــن الرســـوم واخلضـــوع لنظـــام 

احلصص 
متوســط التعريفــات اجلمركيــة واحلصــــص املفروضـــة علـــى  -٣٨

املنتجات الزراعية واملنسوجات وامللبوسات 
ــــات الصـــادرات يف بلـــدان  اإلعانــات الزراعيــة احملليــة وإعان -٣٩

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة لبناء القدرات التجارية  -٤٠

استدامة القدرة على حتمل الديون 
النسبة امللغاة من الديون الثنائية الرمسية للبلـدان الفقـرية املثقلـة  -٤١

بالديون 
تكـاليف خدمـة الديـون كنسـبة مئويـة مـن صـادرات البضـائع  -٤٢

واخلدمات 
نسـبة املسـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيــة املقدمــة علــى ســبيل ختيــف  -٤٣

عبء الديون 
ـــت مرحلــة اختــاذ قــرار بشــأن مبــادرة  عـدد البلـدان الـيت بلغ -٤٤

البلدان الفقرية املثقلة بالديون ومرحلة االستيفاء 
ـــــدان الناميــــة لوضــــع وتنفيــــذ  اهلـــدف ١٦ – التعـــاون مـــع البل

استراتيجيات تتيح للشباب عمال الئقا ومنتجا 
معدل البطالة لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بـني  - ٤٥

١٥ و ٢٤ سنة 
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اهلــدف ١٧ – التعــاون مــع شــركات املســتحضرات الصيدالنيـــة 
إلتاحة العقاقري األساسية بأسـعار ميسـورة يف البلـدان 

النامية 

نسبة السكان الذين ميكنهم احلصول علـى العقاقـري األساسـية  -٤٦
بأسعار ميسورة بشكل مستدام 

اهلـــدف ١٨ – التعـــاون مـــع القطـــاع اخلـــــاص إلتاحــــة فوائــــد 
التكنولوجيـــــات اجلديـــــدة، وخباصـــــة تكنولوجيـــــا 

املعلومات واالتصال 

عدد خطوط اهلاتف لكل ٠٠٠ ١ شخص  -٤٧
عدد احلواسيب الشخصية لكل ٠٠٠ ١ شخص  -٤٨

[سيبت يف حتديد مؤشرات أخرى] 
  

خيضع اختيار مؤشرات الغايتني ٧ و ٨ ملزيد من الصقل.  (أ)

 


